
«Ікари ХАІ» – це щорічний конкурс професійної 
майстерності, де найкращих викладачів, науковців і 
співробітників за високі результати в роботі нагород-
жують фірмовими статуетками, грамотами, квітами й 
оплесками. Особливістю цьогорічної «внутрішньої» 
святкової події став візит топ-менеджерів славет-
них запорізьких підприємств ДП «Івченко-Прогрес» і  
АТ «Мотор Січ» на чолі з Вячеславом Богуслаєвим, які 
побажали особисто виявити свою повагу й відзначи-
ти непросту, але важливу працю представників про-
фесорсько-викладацького складу.

СТОРІНКА 4

СТОРІНКА 6
Як урегулювати конфліктну ситуацію між сторона-

ми? З чого зазвичай починається досудове розслідуван-
ня? Як запатентувати винахід? На ці та інші запитання 
своїм студентам, а також усім, хто цікавиться юридични-
ми науками, щодня готові відповідати фахівці кафедри 
права (№ 702) гуманітарно-правового факультету ХАІ.

На початку грудня на кафедрі в межах створеного 
волонтерського руху «Антинаркотичне бюро» було про-
ведено практичне заняття у форматі дискусії на тему 
«Легалізація наркотиків: за чи проти?» Опублікований у 
мережі Facebook матеріал є досить пізнавальним, тому 
прес-служба вирішила дізнатися, які подібні заходи пла-
нуються найближчим часом і чим узагалі живе кафедра.

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА ХАІ  
МИКОЛИ НЕЧИПОРУКА ІЗ ЗИМОВИМИ СВЯТАМИ

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ Й 
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

22 грудня в аудиторії № 307 головного корпусу ХАІ відбулися два заходи, де було підби-
то підсумки річної діяльності університету: засідання вченої ради й конференція трудового 
колективу.

Перед початком ученої ради відбулася церемонія вручення дипломів доктора наук, 
атестатів професора й доцента, а також подяк і грамот науковцям і викладачам.

Дипломи доктора наук отримали:
yy Попов Віктор Васильович, голова правління АТ «ФЕД»;
yy Капітанова Людмила Валеріївна (кафедра проектування літаків та вертольотів);
yy Скоб Юрій Олексійович (кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту).
«Шановні колеги, я дуже пишаюся тим, що отримав наукову ступінь доктора наук. 

Мій захист відбувся в стінах рідного університету. Окрім того, я пишаюся тим, що нау-
ка ХАІ має велике значення, вона розвивається.

Співпраця інженерів з ученими дає плідні результати. 23 листопада цього року ра-
зом з факультетом авіаційних двигунів ми «полетіли» до космосу завдяки новій системі 
охолодження для супутників. Крім того, не можу не згадати про наші з факультетом ра-
кетно-космічної техніки успіхи: сьогодні АТ «ФЕД» проводить переговори на постачання 
100 іонно-плазмових двигунів.

Я дуже радий, що ці розробки є затребуваними на ринку, є передовими, і я щиро дякую 
за все рідному вишу!» – промовив Віктор Попов.

Шановні викладачі, на-
уковці, співробітники, сту- 
денти Національного аеро- 
космічного університету 
ім. М. Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний ін-
ститут»! Я вітаю вас із при-
йдешніми зимовими святами!

Завершився ще один рік, 
безсумнівно, напруженої та 
виснажливої роботи. Він був 
непростим, але результа-
тивним. Багато що отри-
мало позначку «успішно реалізовано», деякі 
робочі напрями потребують доопрацюван-
ня, але загалом ХАІ як кузня висококваліфі-
кованих інженерних кадрів залишається 
в авангарді вищої школи країни.

Дорогі друзі, я дякую всім вам за щоденну 
невтомну працю. Досвідченим педагогам  – 
за професійне використання перевірених 
часом методик виховання та якісне впро-
вадження нових підходів викладання ма-
теріалу, ініціативним ученим – за ідейну 
сміливість і ретельність її лабораторного 
закріплення, сумлінним співробітникам  – 
за всебічну підтримку й модернізацію ака-

демічних та організаційних 
процесів, а також поліп-
шення багатьох аспектів 
університетського життя, 
а молоді  – за прагнення до 
самовдосконалення й довірче 
ставлення до своїх мудрих 
наставників. Як ректору 
закладу вищої освіти мені 
дуже пощастило працювати 
з відповідальними, надійни-
ми й наполегливими людьми. 
Запевняю вас, що спільними 

зусиллями й завзяттям ми продовжувати-
мемо стрімкий політ ХАІ до нових вершин!

З нагоди Нового року й Різдва Христова 
від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, 
радості, добробуту й злагоди в родині, не-
похитної впевненості в завтрашньому 
дні, урожайних проектних задумів, жаги до 
знань і відкритості до нового досвіду, а та-
кож бажаю впевнено приймати бій з новими 
викликами сучасності, будучи беззаперечно 
впевненими у власному тріумфі!

Нехай щастя стане співавтором вашої 
біографії!

Зі святами, друзі!

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

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

№ 12
30 грудня 2021 р.    



2

12 / 30 грудня 2021 р.

СТРІЧКА ПОДІЙ ЗА 2021 РІКQ
R-

Н
О

В
И

Н
И

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕ-
НОЇ РАДИ Й КОНФЕРЕНЦІЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУQ
R-

Н
О

В
И

Н
И

ЗВІТ РЕКТОРА МИКОЛИ 
НЕЧИПОРУКА ПРО ДІЯЛЬ-

НІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОТЯ-
ГОМ 2021 РОКУQ

R-
Н

О
В

И
Н

И

ГРУДНЕВИЙ РОБОЧИЙ 
 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ХАІ
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Атестати професора отримали:
• Чухрай Андрій Григорович (кафедра математичного моделю-

вання та штучного інтелекту);
• Гирич Зоя Іванівна (кафедра документознавства та української 

мови);
• Павліков Володимир Володимирович (кафедра аерокосмічних 

радіоелектронних систем);
• Спіцина Ганна Олександрівна (кафедра права).

Атестати доцента отримали:
• Колоскова Ганна Миколаївна (кафедра конструкцій і проекту-

вання ракетної техніки);
• Зєйнієв Тєймур Гідаятович (кафедра менеджменту);
• Маковецький Андрій Володимирович (кафедра автомобілів та 

транспортної інфраструктури);
• Дем’яненко Олена Сергіївна (кафедра економіки, маркетингу 

та міжнародних економічних відносин).

Подяки Міністерства освіти і науки України отримали:
• Яковлев Сергій Всеволодович (кафедра математичного моде-

лювання та штучного інтелекту);
• Ліхоносова Ганна Сергіївна (кафедра фінансів, обліку 

і оподаткування).
Крім того, Ліхоносова Ганна Сергіївна отримала ди-

плом III ступеня в номінації «Кращі наукові роботи молодих 
вчених», Фесенко Герман Вікторович (кафедра комп’ютерних 
систем, мереж і кібербезпеки) – подяку харківського міського го-
лови, Курєннов Сергій Сергійович (кафедра вищої математики та 
системного аналізу) – диплом переможця XXIII обласного конкур-
су «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач 
фундаментальних дисциплін», а студентка шостого факультету 
Катерина Головко – сертифікат переможця в конкурсі творчих 
робіт «Молодь опановує маркетинг».

На засіданні вченої ради було звітовано про роботу на-
вчально-виховного відділу за 2017–2021 рр., кафедри права за 
2017–2021 рр., розглянуто внесення змін до Статуту університету 
та інші освітньо-наукові й організаційні аспекти.

Питаннями порядку денного конференції трудового 
колективу стали:
yy звіт ректора про діяльність НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

за 2021 р.;
yy звіт про виконання колективного договору між ректо-

ром і трудовим колективом університету за 2021 р.;
yy про ухвалення колективного договору між ректором 

і трудовим колективом університету на 2022–2025 рр.;
yy про затвердження Статуту університету в новій редакції;
yy про затвердження змін у складі вченої ради ХАІ;
yy про обрання членів до комісії по трудових спорах;
yy різне.
Під час доповіді Микола Нечипорук наголосив, зокре-

ма, на таких пунктах:
yy станом на 01.11.2021 в університеті навчається 6882 здо-

бувачі вищої освіти з різних країн світу;
yy навчальний процес забезпечують 622 штатні викладачі; 
yy загальна кількість аспірантів становить 189, докторан-

тів – 16 осіб;
yy до ХАІ було зараховано 2204 абітурієнти;
yy загальна кількість освітніх програм – 215;
yy ХАІ вперше ввійшов до регіонального рейтингу ЗВО 

країн Європи та Азії, що розвиваються, QS EECA University 
Rankings;
yy ХАІ посів шосте місце в рейтингу Webometrics Ranking of 

World Universities;
yy додаток «Асистент при вступі до ХАІ» загалом було вико-

ристано 17 500 разів;
yy ХАІ взяв участь у семи освітніх виставках міського, регіо-

нального й всеукраїнського рівнів;
yy було встановлено тісні зв’язки із закладами середньої та 

професійно-технічної освіти Донецької й Луганської областей;
yy було видано 169 одиниць навчально-методичної літера-

тури;
yy було захищено 10 дисертацій на здобуття вченого ступе-

ня кандидата наук, 4 – доктора філософії, 10 – доктора наук;
yy протягом 2021 року грамотами, подяками, медалями 

й преміями міського, регіонального й усеукраїнського рівнів 
було нагороджено 110 співробітників;
yy було виконано 107 локальних і капітальних ремонтних 

робіт.
Доповідь було завершено слайд-шоу ключових подій за 

2021 рік, яке складалося з більш ніж 100 позицій. Роботу рек-
тора протягом року представники трудового колективу одно-
стайно визнали задовільною.

Після резюме діяльності університету колектив почав 
готуватися до святкової події, яка відбулася наступного дня, 
23 грудня. Але це – інша історія…

Прес-служба ХАІ
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24 грудня в English Speaking Club нашого університету 
було проведено веселі квести для співробітників, які вивчають 
англійську мову. 

Тематика завдань була пов’язана з різдвяними традиціями 
в англомовних країнах. Викладачі з різних факультетів знімали 
відео для TikTok, вирізали паперові ялинки й відповідали на ці-
каві запитання на кшталт «скільки людей за всю історію відсвят-
кували Різдво в космосі?» 

«Ми з колегами з кафедри іноземних мов досить часто 
організовуємо заходи в різних форматах як для співробіт-
ників, так і для студентів. Особливо примітними, на мою 
думку, були зустрічі з волонтером Корпусу миру Деніелом 
Льюїсом, який певний час працював у ХАІ. Ми тоді активно 
спілкувалися, чаювали й грали у «Скребл». Конкурси, прове-
дені сьогодні, можна сказати, є нашим маленьким дебютом, 
раніше ми такого не робили.

Переможці отримали призи від Санти: ялинкові при-
краси. За словами учасників, їм усе дуже сподобалося, адже 
така активність дала змогу трохи відпочити від напруже-
ної сесії», – розповіла старший викладач кафедри 802 Ганна 
Мірошниченко.

Випусковий редактор Максим Зубков

20 грудня колектив кафедри фізичного виховання, спорту 
та здоров’я на чолі із завідувачем Олександрою Бакановою від-
кривав басейн після капітального ремонту.

Планові роботи в приміщеннях спортивного корпусу трива-
ли з липня. За цей час було здійснено реконструкцію чоловічих 
і жіночих душових кімнат, відремонтовано санвузол, повністю 
замінено труби системи підведення води.

«На закупівлю будматеріалів і ремонтні роботи було 
витрачено значні кошти. У корпусі ми відкрили невелику па-
рильню, де в холодну пору пловці матимуть змогу відновити 
сили, а також установили бойлер на 300 л для цілорічного за-
безпечення оптимального температурного режиму.

Вода в басейні завжди є чистою та прозорою. Раз на мі-
сяць ми здаємо її зразки на аналіз до санепідемстанції. Для 
дезінфекції використовуємо гіпохлорит натрію, який є в до-
статній кількості. Слід також зазначити, що для підтрим-
ки якості води було закуплено дорогі сучасні фільтри.

Басейн безкоштовно відвідуватимуть студенти під час 
академічних занять, усі інші за бажанням мають змогу запи-
сатися в абонементні групи», – розповіла завідувач кафедри 
Олександра Баканова.

Прес-служба ХАІ

СВЯТКОВИЙ ДУХ В ENGLISH 
SPEAKING CLUB

ВІДКРИТТЯ  
ОНОВЛЕНОГО БАСЕЙНУ
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«Доброго дня, шановний колективе, шановні гості! 
Останній рік видався непростим, але «Ікари ХАІ» – це диво-
вижне свято, яке резюмує докладені нами зусилля й надихає на 
нові звершення!

Зазначу, що 22 грудня було проведено засідання вченої 
ради й конференцію трудового колективу. Я дякую всім спів-
робітникам ХАІ, які позитивно оцінили ректорський звіт про 
діяльність університету протягом останнього року.

Деякі результати були особливо приємними. Наприклад, 
2021 року в ХАІ захистилися 10 докторів наук, 10 кандида-
тів наук, 4 доктори філософії – усім науковцям було радіс-
но вручати нагороди. Крім того, ХАІ вперше ввійшов до 
рейтингу закладів вищої освіти країн Європи й Азії, 
що розвиваються, QS EECA University Rankings: 
наш університет перебуває в середині перелі-
ку з 450 позицій. Хочу також зазначити, що 
в рейтингу Webometricks Ranking of World 
Universities ми посіли 6-те місце серед україн-
ських вишів. 

Загалом я дуже вдячний колективу за гар-
ні результати нашої спільної роботи, і сьогод-
ні мені вдвічі приємно знаходитися тут, поряд 
з вами.

Хочу побажати всім успішно завершити цей рік і добре зу-
стріти рік новий. Я впевнений, що разом ми й надалі рухати-
мемося до нових здобутків!

Вітаю всіх із прийдешніми святами! Успіхів вам!»
Наступним на сцену було запрошено Вячеслава Богуслаєва. 

Генерального конструктора славетного українського про-
мислового підприємства АТ «Мотор Січ» було удостоєно зван-
ня «Почесний доктор ХАІ» (Doctor Honoris Causa). Поважний 

23 грудня в актовому залі головного корпусу нашого уні-
верситету відбувся довгоочікуваний grand finale календарного 
року: конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ 2021» – пе-
редноворічне свято, яке попри змагальну складову завжди 
об’єднує та зближує.

Спеціально запрошеними гостями заходу стали представ-
ники провідних аерокосмічних підприємств країни:
yy Вячеслав Богуслаєв, президент АТ «Мотор Січ», 

Генеральний конструктор зі створення й модернізації вертоліт-
ної техніки;
yy Олімпій Покатов, директор з управління персоналом, 

член ради директорів АТ «Мотор Січ»;
yy Павло Жеманюк, технічний директор, заступник голови 

ради директорів АТ «Мотор Січ», випускник ХАІ;
yy Олександр Поливяний, заступник начальника фінан-

сово-економічного управління – начальник відділу праці та 
заробітної плати АТ «Мотор Січ», очільник ревізійної комісії, 
випускник ХАІ;
yy Степан Стадник, референт, провідний інженер АТ «Мотор 

Січ»;
yy Руслан Стовба, помічник директора ДП «Івченко-Прогрес»;
yy Володимир Гусєв, заступник Генерального конструктора, 

начальник відділу камер згоряння ДП «Івченко-Прогрес», ви-
пускник ХАІ;
yy Максим Черних, провідний інженер відділу камер згорян-

ня ДП «Івченко-Прогрес», випускник ХАІ;
yy Віктор Попов, голова правління АТ «ФЕД», випускник ХАІ.
Біля актового залу публіку зустрічав духовий оркестр ХАІ на 

чолі з диригентом Артемом Слободянюком. Згодом молоді му-
зичні таланти перебазувалися на сцену.

Перед початком урочистої церемонії нагородження лауре-
атів конкурсу вступне слово мав ректор Микола Нечипорук:

«ІКАРИ ХАІ 2021»: РАЗОМ ДО НОВИХ ВИСОТ!
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гість отримав сертифікат і приміряв мантію, а також виступив 
із промовою.

Після цього розпочалася церемонія нагородження, а також 
серія привітань від представників керівництва університету 
й запрошених гостей. Окрім дипломів і квітів переможцям вру-
чали книги про історію ХАІ «Підкорювачі неба».

«Кращий науковець»
I місце – Баранов Олег Олегович, завідувач кафедри теоретичної меха-

ніки, машинознавства та робототехнічних систем;
II місце – Філіпенко Наталія Євгенівна, професор кафедри права;
III місце – Гребеніков Олександр Григорович, професор кафедри проек-

тування літаків і вертольотів.
«Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін»
I місце – Чумаченко Дмитро Ігорович, доцент кафедри математичного 

моделювання та штучного інтелекту;
II місце – Чумак Антон Сергійович, старший викладач кафедри проек-

тування літаків і вертольотів;
III місце – Даншина Світлана Юріївна, доцент кафедри геоінформацій-

них технологій та космічного моніторингу Землі.
«Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін»
I місце – Ревенко Даніїл Сергійович, професор кафедри економіки, 

маркетингу та міжнародних економічних відносин;
II місце – Барахов Костянтин Петрович, старший викладач кафедри ви-

щої математики та системного аналізу;
III місце – Гуцу Світлана Федорівна, доцент кафедри права.
«Кращий молодий науково-педагогічний працівник»
I місце – Ілляшенко Олег Олександрович, доцент кафедри комп’ютер-

них систем, мереж і кібербезпеки;
II місце – Меняйлов Євген Сергійович, старший викладач кафедри ма-

тематичного моделювання та штучного інтелекту;
III місце – Буйвал Лілія Юріївна, доцент кафедри проектування лі-
таків і вертольотів.

«Кращий наставник студентства»
I місце – Погудін Андрій Володимирович, старший ви-

кладач кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел 
енергії;

II місце – Орловський Михайло Миколайович, доцент ка-
федри проектування літаків і вертольотів;

III місце – Кузнецова Юлія Анатоліївна, доцент кафедри інже-
нерії програмного забезпечення.
«Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу»

I місце – Коровай Олександр Миколайович, провідний інженер кафе-
дри конструкцій і проектування ракетної техніки;

II місце – Лебедченко Віра Віталіївна, завідувач лабораторії кафедри 
економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин;

III місце – Федоренко Микола Іванович, завідувач лабораторії кафе-
дри прикладної лінгвістики.

«Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення»
I місце – Момот Світлана Леонідівна, провідний інженер навчаль-

но-методичного відділу;
II місце – Морголенко Анатолій Сергійович, інженер I категорії кафедри 

технології виробництва літальних апаратів;
II місце – Наріжна Ольга Володимирівна, методист I категорії навчаль-

но-аналітичного відділу;
III місце – Григор’єва Тетяна Вікторівна, провідний інженер кафедри 

систем управління літальних апаратів.
«Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів та служб 

соціального забезпечення»
I місце – Виходцева Ольга Павлівна, начальник відділу діловодства та 

архіву;
II місце – Кравцова Ніна Іванівна, провідний бухгалтер бухгалтерії;
III місце – Воловик Олександр Володимирович, майстер контрольний 

відділу охорони.
«Кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб»
I місце – Самохвалова Ольга Олексіївна, фахівець з видавничо-полі-

графічного виробництва ЕТВ з експлуатації поліграфічної техніки;
II місце – Хоменко Ольга Миколаївна, завідувач центрального складу 

відділу матеріально-технічного постачання;
III місце – Хірна Галина Іванівна, завідувач господарством студент-

ського містечка.
«Кращий працівник експлуатаційних служб та служб соціального 

забезпечення»
I місце – Косенко Олександр Юрійович, водій автотранспортних засобів 

автогосподарства;
II місце – Кармазіна Віра Олексіївна, оператор (апаратник хімводоочи-

стки) відділу головного механіка;
III місце – Ліпісвіцький Микола Олексійович, робітник, зайнятий комп-

лексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд і обладнання (при 
виконанні робіт 6 і більше професій) експлуатаційно-технічного відділу.

Окремо грамотами за сумлінну працю було нагороджено 
представників Харківського IT-коледжу, який цього року ввій-
шов до складу ХАІ: заступника директора з виховної роботи 
Ольгу Саніну-Мокренко й адміністратора бази даних ЄДЕБО 
Оксану Губер.

Прикрасою урочистої церемонії стали музично-танцюваль-
ні номери співробітників і студентів. Зокрема, з піснею «Мріяти» 
на сцені актового залу дебютували учні коледжу.

Після антракту розпочалася друга частина святкування. 
Студенти ХАІ порадували присутніх мюзиклом. За сюжетом гру-
па дівчат-абітурієнтів вибирала місце майбутнього навчання та 
ознайомлювалася з факультетами нашого університету.

Святковий концерт було завершено груповим фото.
Вітаємо з прийдешніми святами!

Центр зв’язків з громадськістю
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За досить невеликий час функціонування – цього року 
відбувся випуск перших бакалаврів-правників – кафедра 702 
стала активною «одиницею» в інформаційному просторі 
університету. Новини про академічну діяльність студен-
тів і співробітників з’являються в мережі досить часто, 
але повна картина потребує певного оформлення.

Викладачі розповіли про поточний стан справ на 
кафедрі.

«Кафедра права працює 
з 2017 року. За цей час ми ви-
ховали багато конкуренто-
спроможних фахівців. 100 % 
наших співробітників мають на-
укові ступені й учені звання, усі 
вони  – професіонали-практики 
з прокуратури, правоохоронних 
органів, суду, а також адвокати, 
юрисконсульти, арбітражні керую-
чі, судові експерти.

Сьогодні є багато ЗВО, які готу-
ють фахівців зі спеціальності 081 

«Право» за трьома освітніми рівнями, але кожний заклад має 
свою специфіку. Оскільки наша кафедра функціонує в аеро-
космічному виші, вона також має особливості: насамперед 
нас цікавлять питання права й безпеки на об’єктах критичної 
інфраструктури й транспорту, ми приділяємо особливу увагу 
вивченню IT-права, міжнародного правового регулювання ае-
рокосмічної діяльності й робимо акцент на наукових дослід- 
женнях у цих напрямах. Зазначу, що ми раді співпрацювати 
з технічними кафедрами ХАІ, надаючи науковцям та їх амбітним 
проектам усебічну юридичну підтримку.

Наша молодь є активною, хлопці й дівчата завжди беруть 
участь у вебінарах, стажуваннях, конференціях, наукових шко-
лах, часто – в англомовних заходах. Зокрема їх проводять 
представники Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки, 
прокуратури України, викладачі з інших ЗВО. Як ми дізналися, 
деякі з наших бакалаврів працевлаштувалися до IT-компаній, 
один хлопець працює юристом у супермаркеті, інший – юри-
стом в АТ «УкрГазВидобування», багато випускників розпочали 
кар’єру в судах, дехто працює на себе в приватних компаніях.

Успішна робота фахівців кафедри часто відзначається на 
різних професійних конкурсах. Так, на цьогорічних «Ікарах ХАІ» 
професор Наталія Філіпенко посіла друге місце в номіна-
ції «Кращий науковець», а доцент Світлана Гуцу – третє місце 
в номінації «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних 
дисциплін». Крім того, цими днями доцент Антон Стєбєлєв від 
Національної асоціації адвокатів України отримав ор-
ден «Видатний адвокат України».

Отже, рухаємося вперед швидкими темпами!»

«Юридична клініка – це насам-
перед база отримання практич-
них навичок студентами. У межах 
підрозділу ми надаємо безоплат-
ну правову допомогу. До нас має 
змогу звернутися хто завгодно: від 
студента до пенсіонера. Навчатися 
або працювати в ХАІ для цього не 
обов’язково.

Ми формуємо команди по 
3–4 студенти, «закріплюємо» за ними 
викладача, після чого відбуваєть-
ся оброблення поданих від людей 

заяв протягом одного-двох тижнів (усе залежить від складності 
справ) і вже потім ми даємо відповідь у письмовому вигляді. Така 
активність є дуже корисною для майбутнього працевлаштуван-
ня випускника. 

Зазначу, що наша Юридична клініка з грудня минулого року 
входить до реєстру юридичних клінік України. Усього в ньому 
фігурує близько 100 таких підрозділів з різних ЗВО. Ми комуні-
куємо з ними, обговорюємо шляхи поліпшення спільної роботи, 
реалізуємо низку амбітних проектів».

«Волонтерський рух “Антинаркотичне 
бюро” було створено в жовт-
ні цього року з ініціативи нашої 
кафедри. Ми провели конкурс 
серед нашої небайдужої до су-
спільних проблем молоді, осо-
бливо великий інтерес до нього 
виявили студенти 1–2-го курсів. 
Хлопці й дівчата самі вигадали 
назву об’єднання, емблему, слога-
ни, плакати, відеоматеріали. Щодо 

емблеми: на синьо-жовтому полі роз-
міщено червону квітку з українських 
вишиванок. Це – символ здоров’я, 

надії, світлого майбутнього нації.
Перше ігрове заняття з циклу «За і проти» було досить ціка-

вим: ми провели дискусію стосовно легалізації наркотичних ре-
човин. Студенти поділилися на дві групи, приміряли справжню 
поліцейську форму полковників і мантії суддів.

Інша болюча для нас тема, яку ми хочемо обговорити на на-
ступному занятті – легалізація проституції. Крім того, плануємо 
провести дискусію стосовно легалізації зброї та, можливо, роз-
глянути сферу ігорного бізнесу.

Акцентуюся, що на кафедрі також є кілька науково-мето-
дичних гуртків для студентів, які ведуть наші викладачі – Алла 
Гордеюк та Анастасія Матвєєва».

НАША СПРАВА – ПРАВО:  
ПРО ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ 702

Ганна Спіцина,  
завідувач кафедри права

Наталія Філіпенко,  
керівник  

«Антинаркотичного бюро»

Олена Савчук,  
керівник Юридичної  

клініки ХАІ

З ПОВНОЮ 
ВЕРСІЄЮ МАТЕ-
РІАЛУ МОЖНА 

ОЗНАЙОМИТИСЯ, 
СКОРИСТАВШИСЬ 
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1. «Мафіозний» аргумент
ЗА:  продаж наркотиків, легалізований державою, 

контрольований нею й оподаткований, витіснить міжнародну 
наркомафію.

ПРОТИ:  продаж наркотиків заборонили з вагомих при-
чин, так само як і вбивство, шахрайство, крадіжку. З аргументів 
прихильників легалізації випливає, що якщо перевести такий 
злочин у площину звичайного підприємництва, то з ним можна 
буде «покінчити». Передбачається, що заборону на будь-які нар-
котичні засоби буде повністю відмінено.

Якщо легальне розповсюдження наркотиків буде дозволено, 
то це певною мірою підірве чорний ринок, однак широта торгів-
лі анітрохи не зменшиться. До того ж потрібно враховувати й те, 
що складне міжнародне й національне законодавство суворо 
контролює обіг великої кількості фармакологічних засобів.

Якщо героїн і кокаїн будуть продаватися вільно, то як тоді 
буде контролюватися використання морфіну, наркотичних зне-
болювальних засобів, кодеїновмісних ліків та інших подібних ме-
дикаментозних засобів? Яким чином планується запобігати появі 
на ринку ліків, заборонених через їх непридатність? Постає та-
кож питання, де продавати наркотики – лише в спеціальних 
місцях або вільно й усюди? Усі ці питання змушують визнати той 
факт, що продаж наркотиків усе-таки має якось регулюватися, 
і для цього потрібно ввести ту чи іншу форму регулювання. Але 
тоді як це зможе підірвати діяльність мафії?

Якщо наркотики буде повністю легалізовано, то мафія про-
довжуватиме наркобізнес на абсолютно законних підставах або 
ж перенесе свою діяльність в інші незаконні області, адже зло-
чинні синдикати бачать свою мету не в порушенні закону як та-
кому, а в добуванні якомога більшої кількості грошей. Те, якими 
засобами вони цього добиваються (злочинними чи благородни-
ми), не має значення.

Методом боротьби з міжнародною наркомафією є не надан-
ня більшої свободи дій, а обмеження її діяльності сильним дер-
жавним апаратом. Слабкий держапарат є найсприятливішим 
ґрунтом для мафії.

2. Злочинність серед наркозалежних
ЗА:  наркомани змушені йти на злочини заради втаму-

вання своєї тяги, яку вони не в силах контролювати. Якщо нарко-
тики будуть продаватися за доступними цінами або роздаватися 
безкоштовно тим, хто залежить від них, то в цих людей не буде 
необхідності здійснювати злочини заради грошей для купівлі 
чергової дози.

ПРОТИ:  наркотики самі по собі породжують злочинність. 
У країн, які практикують законне призначення наркотиків, зі ста-
тистичних зведень автоматично зникли такі злочини, як володін-
ня й торгівля наркотиками. Однак злочинність серед наркоманів, 
які отримували наркотики за рецептами, усе одно зростала, на-
віть незважаючи на те, що наркотичні препарати видавали їм 
безкоштовно.

Як випливає зі статистики, на частку чисто наркотичних зло-
чинів типу продажу і зберігання заборонених речовин, а також 
пов’язаних з насильством, грабуванням і крадінням заради здо-
бування грошей на чергову дозу припадає всього 25 %, а інші 
75% – це ті види злочинів, які не припиняться, навіть якщо нар-
котики стануть безкоштовними.

Можна також провести аналогію з алкоголем, який також є 
наркотиком і вільно продається. Під його впливом відбувається 
75 % усіх тяжких злочинів.

3. Аргумент про чисті наркотики
ЗА:  стерильні, виготовлені на фармацевтичних заво-

дах наркотики із зазначенням складу не призведуть до усклад-
нень і смертельних випадків, в основному пов’язаних 
з уживанням наркотичних речовин. Вони мають бути чистими. 
Причиною всього є забруднені препарати або такі, що змішані з ін-
шими речовинами, причому так, що споживачі не мають ніякого 
уявлення про їх склад і концентрацію.

ПРОТИ:  згідно з результатами судово-хімічних дослід- 
жень, незважаючи на досить низьку концентрацію наркотичної 
речовини в організмі померлих, смерть наркоманів наставала 
від несподівано сильного впливу речовини через інфекцію, за-
гальне погіршення стану здоров’я. Іншими поширеними причи-
нами смертей серед наркозалежних є самогубства, убивства 
й нещасні випадки…

Кафедра права

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ НАРКОТИКІВ: 
ЗА ЧИ ПРОТИ?
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Підтримку в організації змагань надав Департамент у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Спонсорами 
стали:
yy приватне підприємство «Ідея», керівник –  випускник ХАІ 

1985 р., мсмк Микола Коваленко;
yy ТОВ «Карболайн», керівник – випускник ХАІ 1993 р. 

Володимир Гаврилко;
yy фірма Profi, засновники – випускники ХАІ 1986–1987 рр. 

Олександр Осовик, Олександр Зайцев, Павло Тройно, Юрій 
Чайка;
yy фірма HQ Composite Gliders, керівник – випускник ХАІ 

2017 р. Микола Горбань;
yy фірма Soaring Models, керівник – випускник ХАІ 2012 р. 

Андрій Коропатов;
yy фірма Technohobby, керівник – випускник ХАІ 1986 р., ке-

рівник авіамодельної лабораторії університету, мсмк Олексій 
Ігошин.

Крім того, перед початком змагань для майбутніх пере-
можців привезли подарунки від Харківського аероклубу  
ім. В. С. Гризодубової.

На офіційній частині вступне слово мав ректор ХАІ Микола 
Нечипорук:

«Доброго дня, шановні учасники, уболівальники, органі-
затори! Мені дуже приємно бачити всіх вас, розуміти, що ви 
займаєтеся улюбленою справою!

Я завжди казав і кажу, що ХАІ є і має залишатися цен-
тром розвитку й популяризації авіації як у Харкові, першій 
столиці, так і в усій Україні. Ці чудові змагання – один з бага-
тьох приводів для нашої радості й гордості.

Сподіваюся, що наступного року цей захід буде більш 
масштабним, а ваші моделі літатимуть ще вище й ще 
довше!

Успіхів вам!»

Наступним привітав учасників головний суддя, заслужений 
тренер України Ігор Бурлак, після чого переможці змагань попе-
реднього року урочисто підняли синьо-жовтий прапор під Гімн 
України. 

Після багаточасової напруженої боротьби стали відомими 
результати:

Категорія «Діти не старше 10 років»
I місце – Марія Пшенична (Центр поза- 
шкільної освіти «Вектор», м. Харків);
II місце – Григорій Кравченко (ЦДЮТ,  
м. Ізюм);
III місце – Олексій Попов (Центр поза- 
шкільної освіти «Вектор», м. Харків).

Категорія «Діти не старше 14 років»
I місце – Владислав Дзюбак (Центр нау-
ково-технічної творчості молоді «Політ»,  
м. Запоріжжя);
II місце – Іван Ромашов (ЦДЮТ, м. Ізюм);
III місце – Олексій Третьяк (ЦДЮТ,  
м. Ізюм).

Категорія «Юнаки не старше 18 років»
I місце – Микола Ткачук (АМЛ СКБ ХАІ, м. Харків);
II місце – Кирило Ковальов (ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», 
м. Запоріжжя);
III місце – Дмитро Степанов (ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», 
м. Запоріжжя).

Категорія «Дорослі спортсмени»
I місце – Дмитро Седньов (Центр науково-технічної творчості моло-
ді «Політ», м. Запоріжжя);
II місце – Владислав Постольник (ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського ра-
йону», м. Запоріжжя);
III місце – Юрій Чайка (Центр позашкільної освіти «Вектор»,  
м. Харків).

ПОТІСНИСЯ, ВІДКРИТЕ НЕБО: ЗМАГАННЯ 
З АВІАМОДЕЛІЗМУ В МАНЕЖІ ХАІ

З ПОВНОЮ ВЕРСІЄЮ  
МАТЕРІАЛУ МОЖНА  

ОЗНАЙОМИТИСЯ,  
СКОРИСТАВШИСЬ 

ПОСИЛАННЯМ.

Спортсмени отримали кубки, медалі, грамоти, а деякі молоді 
щасливці – метальні планери Mini Dart 2. 

Вітаємо переможців, дякуємо спортсменам, уболівальникам 
і суддівському журі, а також запрошуємо Діда Мороза власною 
персоною якомога швидше завітати до наших домівок!

Випусковий редактор Максим Зубков

12 / 30 грудня 2021 р.

18 грудня в легкоатлетичному манежі нашого університету 
було проведено змагання з авіамоделізму на приз Діда Мороза 
в класі вільнолітаючих моделей F1N. Спробувати свої сили та 
поборотися за кубки й медалі мали змогу як юні майстровиті 
ентузіасти, оточені підтримкою батьків і порадами тренерів, так 
і досвідчені дорослі спортсмени. 

У традиційних змаганнях, які стали завершенням цьогоріч-
ного спортивного сезону, узяли участь 98 моделістів з 10 команд 
Харкова, Дергачів, Марганцю, Ізюму, Дніпра, Запоріжжя. За сло-
вами керівника авіамодельної лабораторії ХАІ Олексія Ігошина, 
команда нашого університету була найбільшою (26 учасників).


