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ВІТАННЯ РЕКТОРА
Дорогі наші студенти!
Щиро
вітаю
вас
з
нагоди
Міжнародного дня
студентів!
Перш за все
хочу сказати, що
ваша
молодість,
ваше
бажання
змінити світ, ваші
креативність і невтомна тяга до
знань і творчого пошуку є справжнім
рушієм розвитку не тільки нашого
університету, але й країни в цілому!
У нашому університеті є всі умови
для навчання й наукової роботи,
для відпочинку й реалізації ваших
творчих ідей. Ви маєте найкращі
здібності, ви наполегливі й невтомні,
ви розумні й творчі! Нехай ваші
мрії стануть реальністю, а у вашому
подальшому житті спогади про
студентські роки, які ви провели в
ХАІ, будуть тільки добрими. Ми з
викладачами не тільки підтримаємо
вас, але й зробимо все можливе, щоб
ви змогли досягти поставлених цілей!
Бажаю Вам здоров’я, енергії,
щастя, вірних друзів, гарної долі та
нових творчих досягнень!!!
Володимир Кривцов,
ректор університету

Випуск відновлено у березні 1998 р.

ОСНОВНІ ПОДІ¯
МИНУЛО¯ ОСЕНІ
23 жовтня 2015 року в місті
Баку
відбулося
засідання
35-ї
сесії Міждержради, приуроченої
до
70-річчя
Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО) і
майбутнього 25-річчя Міждержради
й
Міждержавного
авіаційного
комітету (МАК). Наш університет
було нагороджено за міжнародне
співробітництво в галузі авіаційної
освіти.

Президент МАК Т. Г. Анодіна і ректор ХАІ
В. С. Кривцов під час церемонії нагородження

Завдяки ЕРАМ у нашому університеті
відкрито нову навчальну лабораторію
на
факультеті
радіотехнічних
систем літальних апаратів. Новий
комфортний і продуктивний простір
буде корисним для студентів, які
хочуть реалізувати свій потенціал
у
розробленні
програмного
забезпечення.
Аудіторія 132 радіокорпусу

Майбутні українські авіатори стали
на крок ближче до поїздки на
міжнародний авіасалон Фарнборо в
Лондоні, яку організовує Благодійний
фонд Бориса Колеснікова в межах
всеукраїнського освітнього проекту
«Авіатор-2016».
У ХАІ відбулися перші два етапи конкурсу

УНІВЕРСИТЕТ У
ЦИФРАХ

ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ
АБІТУРІЄНТАМИ

ОНЛАЙН-КУРСИ.
ÙО ЦЕ?

ЗІРКОВИЙ
ЧАС

Навчально-аналітичним
відділом було проаналізовано
кількісний і якісний склад
студентів ХАІ. Відбуваються
постійні зміни контингенту
студентів.

У жовтні 2015 року кафедрою
політології та історії було
проведено соціологічне
дослідження використання
інтернет-ресурсів
абітурієнтами.

Масові онлайн-курси та
платформи набувають усе
більшої популярності. Це –
корисні ресурси розвитку
як для студентів, так і для
викладачів.

с. 2

с. 3

с. 4

«Найкращий студент»,
«Сцена напрокат», «Що? Де?
Коли?» та ще багато цікавих
і корисних студентських
заходів, які відбуваються в ХАІ,
доводять, що наші студенти –
талановиті в усьому!

с. 8
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ІНФОРМАЦІЯ ОНЛАЙН
Місяць листопад дуже багатий
на різні свята. 10 листопада
2001 року ЮНЕСКО офіційно
заснувала Всесвітній день науки
(World Science Day) з метою
підвищення
усвідомлення
громадськістю в усьому світі
значущості науки. 17 листопада
на пам’ять про загиблих студентів
у Празі у 1939 року святкується
Міжнародний
день
студента.
26 листопада – Всесвітній день
інформації
(World
Information Day), заснований 1994 року

за
ініціативою
Міжнародної
академії
інформатизації
(МАІ).
Наш університет має відношення
до кожного свята, бо ми не тільки
навчаємо студентів, розвиваємо
наукові напрями, але й постійно
працюємо з інформацією. Іноді
обсяги інформаційного простору
просто вражають. Інформація –
це єдиний ресурс, що завжди є
актуальним, але його неможливо
виміряти лише в мега- або гігабайтах.
Інформація завжди є, була й буде,
але її слід розумно використовувати,

її завжди мало й багато одночасно.
Отже, необхідно вивчати новітні
технології роботи з інформацією.
Онлайн-технології мають сьогодні
пріоритетні напрями розвитку в
багатьох сферах життєдіяльності
людини й суспільства в цілому.
Тому в цьому номері газети
висвітлено
питання
онлайнкурсів, використання інтернету для
вирішення професійних завдань,
і, звичайно, досягнення наших
студентів. Приємного читання!
Редакція газети «За Авіакадри»

УНІВЕРСИТЕТ У ЦИФРАХ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
Усього студентів

ПІДГОТОВКА ЗА РІВНЯМИ

6560

8216

1656

ДЕННА ФОРМА
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

69 %

ЗАОЧНА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

31 % 58 %

42 %

спеціаліст

магістр

бакалавр

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА ГРОМАДЯНСТВОМ
денна форма

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ СТУДЕНТІВ ПО РОКАХ

9743

заочна форма

9240
8837

2011

2012

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ПО ОБЛАСТЯХ
Харківська

1508

Донецька

678

Луганська

537

Полтавська

241

Дніпропетровська 190
Запорізька

151

Сумська		

133

Крим		

113

2013

708

8629

8216

2014

2015

518

Іноземні студенти

1188
5852
Громадяни України

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ЗА
ВІКОМ

1508

133
241

537

190

678

151
113

Володимир Степаненко ,
керівник навчально-організаційного відділу
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ
АБІТУРІЄНТАМИ
ЧИ ВІДВІДУВАЛИ ВИ САЙТ ХАІ ПІД ЧАС ВИБОРУ ВНЗ?

Ситуація з набором студентів у ХАІ
ускладнюється з кожним роком. На
жаль, долати об’єктивні труднощі стає
все важче. Однак ми продовжуємо
працювати,
використовуючи
всі
доступні ресурси. І при цьому постає
питання про те, чи все зроблено.
Спробуємо розібратися.
У жовтні 2015 року кафедрою
політології та історії було проведено
соціологічне дослідження мотивації
абітурієнтів при виборі ХАІ. Отримані
дані ілюструють ступінь використання
офіційного сайта ХАІ й усього інтернетпростору під час вступної кампанії
2015 року.
Значущість
інтернет-ресурсів
підтверджується
тим,
що
за
результатами опитування, 46,7 %
респондентів відвідували сайт ХАІ
регулярно, а 44 % – робили це кілька
разів. Таким чином, більшість нинішніх
першокурсників (а точніше, понад 90
%), використовувала цей ресурс під
час вступної кампанії.
Показово, що 31,8 % респондентів
зазначили, що інформація, розміщена
на сайті, мала для них вирішальне
значення, 52,1 % – підкреслили, що
ця інформація їм допомогла, хоча
й не була настільки значущою,
й тільки для 7,8 % відвідування
По
данным
интернетголосования 100% людей
пользуются
интернетом

сайта було марним, що свідчить
про недостатній обсяг необхідних
відомостей і новин. Іншими словами,
понад 80 % першокурсників 2015 року
визнали значущими й вагомими
відомості, розміщені на офіційному
сайті ХАІ, що, безумовно, свідчить

про ефективність його роботи.
Разом з тим, дослідження показало,
що рівень довіри до інтернет-джерел є
нижчим за показник його доступності,
проте є одним із найвищих і може
зрівнятися лише з рівнем довіри до
представників референтних груп.
Аналізуючи контент інтернетсайта ХАІ, актуальний для абітурієнтів,
слід зазначити, що насамперед
затребуваними
були
відомості

опитуваних до реклами вищих
навчальних закладів у звичному її
розумінні.
Таким
чином, можна зробити
висновок, що в наборі-2015 значення
інтернет-сайта ХАІ було дуже великим,
а робота – дійсно результативною.
Крім того, на підсумок вплинула й інша
інформація, що циркулює в інтернетпросторі: наприклад, вітчизняний і
світові рейтинги вищих навчальних
закладів, блоги, форуми і чати, що
відображають позитивний імідж ХАІ.
Отже, треба звертати більше уваги
на наші інтернет-сайти!
Для підвищення ефективності роботи
сайту важливо робити періодичний
аналіз таких показників, як робота
домену, знаходження сайту в каталогах,
топ запитів в Google, за якими сайт
отримує більшість трафіку, індексацію
ресурсу в різних пошукових системах та
інші корисні дані.

ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ЦІКАВИЛА АБІТУРІЕНТІВ НА САЙТІ ХАІ
11,3 %

Інформація про цікаві події в ХАИ
Інформація про викладачів

2,8 %

Інформація про навчальні програми
Інформація про місце працевлаштування

6,2 %

після закінчення
13,3 %

67,5 %

про факультети й спеціальності
університету
(67,5 %
абітурієнтів
шукали саме це). Ніякі інші відомості
не змогли вийти на такий рівень:
найближча за рейтингом позиція
набрала лише 13,3 % – інформація, яка
допомогла зрозуміти, де можна буде
працювати після закінчення ХАІ.
Інтерес становлять відповіді на
запитання: «Які агітаційні заходи для
абітурієнтів Ви вважаєте найбільш
ефективними?» Відповідь «Робота
в інтернеті» зайняла лідируюче
положення
(зазначили
43,7 %
респондентів), тоді як традиційна
«Реклама на ТБ, на радіо, у пресі, у
транспорті» становить лише 9,4 %.
Загалом результати дослідження
показали якщо не негативне, то
вельми
прохолодне
ставлення

Інформація факультети та спеціальності

ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ
АБИТУРІЄНТІВ НА ПИТАННЯ
“ВИ ДІСНО ПЛАНУВАЛИ
ПОСТУПИТИ ДО ХАІ, ЧИ ТАК
ВИЙШЛО?”
75 %

20 %

5%

Так, планував вступити до лав саме ХАІ
Ні, не планував, але так вийшло
Мені байдуже

Лариса Лобанова, Людмила Колотова,
кафедра політології та історії
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ОНЛАЙН-КУРСИ–
ÙО ЦЕ?
У сучасних умовах функціонування
вищих
навчальних
закладів
проблема зменшення аудиторного
навантаження
викладачів
може
суттєво вплинути на якість підготовки
фахівців. З одного боку, викладачам
слід радіти цьому факту, а з іншого –
це може призвести до негативних
наслідків. Самостійна робота студентів
не завжди є ефективною, тому що всі
знають, як складно її організувати,
здійснити контроль та оцінити якість
такого навчання.

знань, залучення студентів до
сумісної
роботи,
створення
порталу
електронних
освітніх
послуг і формування нового іміджу
університету. При цьому не треба
розробляти все власноруч, можна
використати вже накопичений досвід
фахівців.
Нині актуальними є масові онлайнкурси та платформи, які об’єднують
велику
кількість
навчального
й пізнавального матеріалу для
самостійної підготовки.

Найбільші американські й британські університети беруть активну участь
у створенні та розповсюдженні освітніх ресурсів, у тому числі відкритих,
і навчальних курсів. Якщо раніше була тенденція розроблення власних
порталів освітніх послуг, то зараз багато університетів об’єднують свої зусилля
й починають створювати кластери у вищих навчальних закладах і надають
свої навчальні курси на спільних платформах.

Проблема існує і з боку студентів.
Добре підготуватися самостійно за
книжками та конспектами під силу
лише мотивованим студентам, які ще
й мають високий рівень успішності.
Більшість
студентів
ігнорують
самостійну підготовку. І викладачам
дуже важко контролювати цей процес.
Однак сьогодні існує безліч
можливостей організувати самостійну
підготовку студентів через системи
онлайн-освіти. У сучасних умовах
розвитку інформаційних технологій,
розроблення
онлайн-курсів
і
здійснення автоматичного контролю
за підготовкою студентів є не тільки
ефективним
засобом
вирішення
проблеми зменшення аудиторного
навантаження, але й перспективним
шляхом
розповсюдження
нових

Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online courses, MOOC) – це
нові форми електронного навчання
з відкритим доступом до інтернету,
які набули широкого поширення вже
в багатьох країнах світу. Це одна з
форм дистанційної освіти, коли крім
традиційних матеріалів навчального
курсу, таких, як відео, конспекти
лекції, книжки та завдання, широко
використовуються засоби адаптивного
тестування, можливості складання
іспитів онлайн, інтерактивні форуми
користувачів, що об’єднують спільноти
студентства, викладачів і науковців.
Найпопулярніші МООС збирають
тисячі, сотні тисяч і навіть мільйони
користувачів.
Платформа Coursera
Від 2013 року ця платформа є
найбільшою, яка спочатку об’єднувала
33 ВНЗ, у тому числі Прінстонський
та
Стенфордський
університети,
Університет
Джонса
Хопкінса,
Каліфорнійський
технологічний
інститут та ін. Сьогодні до неї
приєдналися ще 29 ВНЗ , у тому числі
Національний університет Сінгапура,
Китайський університет Гонконга
й Політехнічна школа в Парижі.
Тут курси за різними напрямами
подаються англійською мовою, але
часто з субтитрами іншими мовами.

Курси містять відео-лекції, домашні
завдання, тести. Після закінчення
видають сертифікати (здебільшого
платні).
Платформа edX
edX
підтримується
спільними
зусиллями
Массачуссетського
інституту технологій, Гарвардського
університету й Університету Берклі, але
зараз кількість партнерів збільшилася
до 12, серед яких університети з
Австралії та Канади. EdX проводить
онлайн-курси університетського рівня
в широкому діапазоні дисциплін для
слухачів зі всього світу на безоплатній
основі. Це також англомовний ресурс.
Організація Udacity
Udacity створена професорами
Стенфордського
університету
2011
року,
співпрацює
з
університетами Колорадо і Сан Хосе.
Курси, які пропонуються Udacity, в
основному пов’язані з комп’ютерними
науками.
Khanacademy
Найвідоміша некомерційна освітня
організація, заснована 2006 року
педагогом Салманом Ханом для
забезпечення «високоякісної освіти
для будь-кого і будь-де». Організація
створює лекції у формі YouTube-відео.
Web-сторінка
організації
містить
практичні заняття й методичні
матеріали для вчителів. В основному
ресурси призначено для школярів.
Лекції
подаються
англійською
мовою, але діє проект з перекладу
матеріалів навчання на інші мови,
який підтримується волонтерами
з різних країн світу. Сьогодні
існує україномовна версія курсів
академії, яка є доступною за адресою
uk.khanacademy.org.
Серед освітніх онлайн ресурсів
Росії, якими часто користуються наші

5
студенти та викладачі, слід зазначити
портал «Национальный открытый
университет ИНТУИТ» та освітній
математичний сайт Exponenta.ru. Ці
ресурси поєднали в собі результати
діяльності багатьох викладачів і
фахівців у галузі математики та
інформаційних технологій. Навчальні
курси подаються російською мовою
та є найбільш адаптованими до
нашого освітнього середовища.
Серед
українських
продуктів
слід відокремити освітній проект
MOOCology,
який
організовано
за технологією blended learning –
змішане навчання. Цей проект
надає платні послуги в галузі освіти
з інформаційних технологій. Однак
найбільш популярним є громадський
проект масових відкритих онлайнкурсів (МВОК) Prometheus. Проект
працює з викладачами кращих
ВНЗ України і дає можливість
університетам,
організаціям
і
провідним компаніям безкоштовно
публікувати й розповсюджувати курси
на цій платформі.
Окрім переваг онлайн-курсів,
до яких можна віднести зручність
навчання, можливість самостійно
планувати час, навчатися у кращих
викладачів світу й отримувати якісні
навчальні матеріали, треба зазначити
й недоліки.
Онлайн-навчання
ніколи
не
замінить живого спілкування з
викладачем,
командної
роботи
студентів, можливості прожити цікаве
студентське життя. Це розуміють і
викладачі, і студенти. Тому переходити
лише на онлайн-підготовку –
це не найкраще рішення. Можна
отримувати знання, але так і не набути
необхідних навичок і системного
погляду на вирішення багатьох
проблем. Онлайн-курси сьогодні –
безперечно,
дуже
необхідний
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інструмент для підвищення рівня
успішності студентів, але не є
достатнім.
Треба звернути також увагу на те,
що онлайн-курси потребують великої
мотивації.
По даним досліджень закінчують
такі курси не більше 10 % слухачів,
а в онлайн-форумах беруть участь
не більше 2 %.

Онлайн-навчання
потребує
багато часу, сил і самоорганізації.
Слід також зазначити, що сертифікати
дистанційних
курсів
часто
не
визнаються роботодавцями, тому що
важко онлайн оцінити дійсний рівень
підготовки.
Однак
незважаючи
на
це
популярність таких курсів все
одно зростає. Існує необхідність
поєднувати традиційні й дистанційні
форми освіти. Не треба відмовлятися
від нових засобів навчання. Їх треба
прийняти й використовувати з метою
поліпшення якості освіти. Від цього
нікуди не дітися.
Безумовно, підготовка онлайнкурсів – це довготривалий і складний
процес, який потребує спільної
роботи, фінансових ресурсів і
бажання змінити щось на краще.
Проте викладачі часто не готові
до змін і шукають безліч причин,
щоб не робити цього. Однак треба
турбуватися про майбутнє, змінювати
свій погляд на традиційні форми
освіти й вивчати новітні технології,
щоб йти в ногу з часом. Світ навколо
нас змінюється постійно, і ми не
можемо цього зупинити. Ми повинні
лише рухатися вперед, щоб не
залишитися позаду. Наснаги усім!
Марія Мазорчук,
доцент кафедри інформатики

Дані дослідження аудиторії соціальних мереж в Україні
у жовтні 2015 року © Brand Analytics
Перше місце за кількістю активних користувачів посідає соціальна
мережа «ВКонтакте» (4 845 197 користувачів), друге місце у – Instagram
(1 763 102), третє – Facebook (806 615), хоча ще в квітні цього року Facebook
посідала друге місце за популярністю серед українців. На четвертому
місці – соціальна мережа «Одноклассники» (142 540 користувачів).
Мережею Twitter користуються понад 93 тис. українців. Від початку
2013 року цей сервіс збільшився в Україні в півтора раза, причому основний
сплеск зростання припав на період Євромайдану.

За Авіакадри
СОЦІАЛЬНА
МЕРЕЖА
СТУДЕНТІВ ХАІ

«Бррр ....». Приблизно так реагують
наші бабусі з дідусями, коли чують
словосполучення
«соціальна
мережа». Якось сумно, ви не
вважаєте? На підставі таких думок
я вирішила розібратися в тому, чи
дійсно все настільки погано. Для
свого дослідження я взяла таку
соціальну мережу, як «ВКонтакте»
(скорочено ВК). В одній із груп ХАІ ВК
я створила пост, у якому попросила
відвідувачів написати про його
корисність. Ліміт – 5 слів. Давайте
подивимося, що з цього вийшло.
1. Спілкування.
Завдяки такій організації, як ВК,
люди з різних куточків світу мають
можливість поспілкуватися в режимі
реального часу, а завдяки Skype – ще
й бачити співрозмовника. В мережі
«Одноклассники» наші батьки й
бабусі з дідусями знаходять своїх
давно втрачених знайомих і друзів.
2. Знайомства.
У ВК існує група студентів ХАІ під
назвою «Признавашки ХАИ». У ній
наші студенти знаходять свої другі
половинки.
3. Інформація.
Завдяки групі «Профком студентов и
аспирантов
ХАИ»
наші
студенти
завжди
в
курсі всіх подій в університеті.
4. Розваги.
Ну, тут вже залежить від того, хто і
що для себе вважає розвагою. Чи то
поїздка в нічний
клуб, чи то концерт
в актовій залі ХАІ,
або гра в мафію –
уся
інформація
про це міститься на
сторінках груп ХАІ.
5. Масштабність.
Це слово точно описує всю суть
соціальних мереж. Їх існування
спрямоване не на певну групу людей,
а на широку аудиторію. І вони дуже
добре виконують своє завдання.
Катя Барабаш,
студентка факультету № 3

За Авіакадри
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ВАГОМИЙ УСПІХ
Наприкінці жовтня в Києві
Національний
аерокосмічний
університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
представив свої наукові досягнення на
VII Міжнародному форумі «Інноватика
в сучасній освіті–2015», де його
було нагороджено дипломом за
активне впровадження інноваційних
технологій у процес навчання й
виховання. Наш університет також
було визнано лауреатом 1-го ступеня
в номінації «Інновації у створення
системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти» та удостоєно
відзнаки «Видатні науково-практичні

досягнення» в номінації «Електронний
освітній
ресурс»
за
комплекс
інноваційно-інформаційного
забезпечення підтримки навчального
процесу вищого навчального закладу.
Презентували наш університет
проректор з науково-педагогічної і
навчально-виховної роботи професор
В. Є. Зайцев і команда молодих
фахівців з різних факультетів. Вони
презентувавли свої роботи на
стендах та брали участь у семінарах
і обговореннях питань з організації
навчального процесу у вищих
навчальних закладах.

BONJOR, FRANCE!

періоду навчання. Можна вибрати
для навчання не повну програму
бакалаврату, а лише один із семестрів
або курсів, звичайно, лише зі східних
напрямів підготовки.
Для
навчання
за
першим
циклом освіти треба вступити
до спеціалізованої школи або
інституту.
Програму
підготовки
розраховано на 2 – 5 років. Можна
отримати
диплом
державного
зразка, диплом університету або
сертифікат (недержавного зразка).
Якщо є бажання вступити до вищого
навчального закладу, то потрібно
пройти дворічні курси підготовки й
витримати суворі вступні іспити або

Je m’apelle Nataly. Je suis en etudiant.
Це, мабуть, все, що я пам’ятаю
зі шкільного курсу французької
мови. Однак якщо ти знаєш більше
або
хочеш знати чи просто є
фанатом
французької
культури,
то ця програма саме для тебе.
Національна
агенція
Campus
France 6 листопада 2015 року провела
презентацію програми «Освіта у
Франції» у нашому університеті. З дуже
цікавої доповіді куратора програми в
Харкові студенти отримали вичерпну
інформацію про можливості навчання
у французьких вищих навчальних
закладах.
Французькі ВНЗ пропонують три
дипломи державного зразка, які можна
отримати, навчаючись за програмами
бакалаврату й магістратури за
системою ECTS або аспірантури
(докторантури).
Систему
ECTS
(Європейська
кредитно-трансферна система) вже
знають наші студенти, оскільки
оцінювання знань в університеті
давно здійснюється саме за нею. Ця
система ґрунтується на накопиченні
загальновизнаних
модулів,
за
якими оцінюють якість роботи
студента, що полегшує європейську
мобільність студентів протягом усього

Кількість іноземних студентів та
аспірантів в університетах Франції
становить 217 926 осіб – це майже
25 % від загальної кількості студентів
і 74 % від кількості студентів, які
навчаються за рубежем.

завершити перший цикл підготовки до
вищої освіти. Навчання тільки платне
та складає від 3 до 7 років. Також
можна вступити до докторантури з
метою одержання диплома PhD.
Дисертаційне
дослідження
здійснюється в докторських школах,
які мають державну реєстрацію.
Докторські школи несуть повну
відповідальність за якість наукової
роботи й за майбутнє своїх
докторантів, тому сприяють повному
науковому супроводу дисертаційної
роботи, створюють необхідні умови
для наукових досліджень, повністю

контролюють процес підготовки.
Місячний бюджет французького
студента становить 650 – 1500 євро.
Все залежить від умов проживання
та забаганок студентів. На навчання
можна отримати й стипендію, яка
буде покривати не тільки витрати на
освіту. На сайті http://www.compusfrance. org або в українському варіанті
http://www.ukraine.compusfrance.org
можна знайти вичерпну інформацію
про напрями навчання і стипендіальні
програми, які відповідають багатьом
критеріям. Стипендії можна отримати
від уряду Франції, Національної
агенції програми ERASMUS+, різних
французьких університетів. Якщо
виникають питання, то завжди можна
звернутися до довірених осіб в Україні,
телефони та e-mail яких можна знайти
на тому ж сайті.
І найважливіше для наших
студентів:
Вищий
інститут
аеронавтики й космосу – ISAE
SUPAERO, провідний європейський
профільний навчальний заклад у галузі
літакобудування та аерокосмічній
галузі, який знаходиться у м. Тулузі,
пропонує стипендіальні магістерські
програми, на які до 10 грудня 2015 року
ще можна подати документи. За
всіма питаннями слід звертатися до
відділу міжнародних зв’язків (ауд. 321
головного корпусу ХАІ).
Отже, ne manquez pas votre chance!
І тоді прогулянки по Парижу будуть не
лише у твоїх мріях.
Bonchance, mon ami!
Наталія Дєєва,
студентка факультету № 3
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БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ВЕТЕРАНОВ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
4 октября 1957 г. человеческий
разум бросил вызов силам природы
и одержал величайшую победу: на
орбите – первый искусственный
спутник Земли.
Непосредственной предпосылкой
для запуска спутника послужило
создание
в
Советском
Союзе
многоступенчатой баллистической
ракеты Р-7.
Голос спутника, его знаменитое
«бип-бип»,
передавали
все
радиостанции мира, прерывая свои
передачи.
Первый искусственный спутник
не был еще комплексной научной
лабораторией. Перед ним стояла
более скромная задача – подать с
орбиты сигнал о том, кто он есть, что
он летает вокруг Земли. Аппаратура
первого спутника состояла из
передатчиков, работавших в разных
диапазонах частот бортовой системы

энергопитания. И нам, харьковчанам,
приятно
было
сознавать,
что
передатчики для этого спутника
были сделаны на харьковском заводе
им. Т. Г. Шевченко «Монолит»,
а система управления ракеты
Р-7 – на Государственном научнопроизводственном
предприятии
«Объединение Коммунар».
Прошли годы, десятилетия. За
это время был решен целый ряд
грандиозных
научно-технических
проблем: созданы совершенные
конструкции
мощных
ракетносителей, первоклассные ракетные
двигатели с высокой удельной тягой,
долговременные
орбитальные
станции,
разработаны
системы
автоматического управления полетом
ракетно-космической
техники.
К разработке этих систем были
подключены многие предприятия
г. Харькова.
С 28 октября по 12 ноября
в
выставочном
зале
нашего
университета
на
обозрение
были
представлены
проекты
архитектурного комплекса «Харьков
космический»,
повествующие
о
вкладе г. Харькова в освоение космоса.
Место для размещения комплекса –
на пересечении улиц 23 Августа
и
Космонавтов.
Инициаторами

За Авіакадри
создания
комплекса
являются
ветераны Харьковских предприятий
и учреждений космической отрасли,
объединившиеся в организацию
«Общественный координационный
комитет
«Харьков
ракетнокосмический».
Выставку-конкурс
посещали
студенты, сотрудники, преподаватели
ХАИ, учащиеся лицея. Они вносили
свои предложения в книгу отзывов,
высказывали свои мнения. Вместе с
конкурсными проектами посетителям
были представлены стенды, наглядно
отображающие
деятельность
предприятий космической отрасли,
среди которых – стенд «Харьковский
авиационный институт». Подробную
консультацию о проводимом конкурсе
давал ветеран ракетно-космической
отрасли Виктор Георгиевич Кузьмин.
Данные проекты представлены на
конкурсной основе и жюри обязуется
учесть
мнение
общественности
при
принятии
окончательного
решения о победителях конкурса. И,
хочется надеяться, что в недалеком
будущем на пересечении улиц
23 Августа и Космонавтов мы увидим
замечательный
архитектурный
комплекс «Харьков космический».
Александр Фирсов,
ведущий инженер отдела УВР

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
10 років, наявність наукових і навчально-методичних
публікацій за фахом кафедри;
наявність наукових праць і методичних розробок за
фахом кафедри;
по кафедрі технології виробництва авіаційних двигунів –
На заміщення вакантних посад
доцентів:
по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада,
1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор
по кафедрі фінансів – 1 посада,
філологічних або педагогічних наук, вчене звання –
або кандидат технічних наук, вчене звання – професор
вимоги до претендентів: – науковий ступінь –
доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи
або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше
кандидат економічних наук, вчене звання – доцент
– не менше 3 років, наявність наукових публікацій;
10 років, наявність наукових і навчальних публікацій за
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не
по кафедрі психології – 1 посада,
фахом кафедри;
менше 5 років, наявність наукових або навчальновимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат
по кафедрі системи керування літальних апаратів –
методичних публікацій за фахом кафедри;
психологічних наук, вчене звання – доцент або без звання,
по
кафедрі
політології
та
історії
–
1
посада,
1 посада,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь –
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор
наявність навчально-методичних публікацій за фахом
кандидат юридичних наук, вчене звання – доцент,
технічних наук, вчене звання – професор або доцент,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років,
кафедри.
наявність наукових або науково-методичних публікацій за
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, належать:
фахом кафедри;
заява на ім’я ректора про допуск до участі в конкурсі, документи про освіту,
по кафедрі авіаційних приладів і вимірювань – 1 посада,
науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, наукововимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор
методичних публікацій.
або кандидат технічних наук, вчене звання – професор
або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше
ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

На
заміщення
вакантних
посад професорів:
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ЗІРКОВИЙ ЧАС
Наші випускники, викладачі й
студенти пишаються тим, що вони є
важливою складовою аерокосмічної
галузі України. Слід зазначити, що в
університеті особливо високий рівень
підготовки. ХАІ завжди славився
відмінною науково-технічною базою,
професійними викладачами й високим
рівнем керування. Проте ні для кого
не є секретом, що розумні люди дуже
талановиті. До того ж, не весь же час
гнути спину над книгами, правда? Саме
для таких талантів профком студентів
та аспірантів ХАІ постійно влаштовує
заходи, де студенти можуть розкрити
свої таланти й здібності повною мірою.
Одним
із
найцікавіших
студентських конкурсів
є «Сцена
напрокат». У ньому беруть участь
талановиті
співаки,
музиканти,

Беседіна, Валерія Ломова і Марина
Кривоклякіна (рояль, вокал і гімнастика
в одному номері), Володимир
Рец та Ольга Калюжна (гітара й
вокал),
колектив
«Shadowscrew»
(хореографія), Ковалева Маргарита
й Іван Цвєтковський (хореографія).
Почесне
третє
місце
посіла
Катерина Ульяніна, зачарувавши
глядачів
цирковим
мистецтвом.
Срібло отримав Сергій Зубков за
запальну гру на баяні. Переможцями
стали
студенти
іноземного
факультету – Chima Judah, Shonde
Pelum (гра на роялі й вокалі). Приз
ректора отримала Євгенія Скрипкіна,
яка виконала віртуозну джазову
композицію.
18 листопада відбувся ще один
захід – «Кращий студент ХАІ». У цьому

танцюристи й артисти нашого
університету. Вони змагаються не
тільки за місце переможця, а й за
визнання публіки. Цього року шоу
талантів відбулося 28 жовтня. Із 80
учасників до фіналу дійшло тільки
вісім. Призи від журі отримали:
Станіслав Геллер (хореографія), Ольга

конкурсі було багато номінацій.
Серед усіх студентів ХАІ було вибрано
найкращих за успішністю, науковою
роботою, за участю у творчому
житті, громадській роботі. Церемонія
нагородження відбувалася в актовій
залі, де студентів і викладачів
університету привітали наші таланти:

Номінація
Кращий аспірант ХАІ
Кращий студент-олімпієць
Творчі таланти
Кращий староста
Краща випускна робота бакалавра
Кращий студент науковець
Кращий студент за успішністю 2 курсу
Кращий студент за успішністю 3 курсу
Кращий студент за успішністю 4 курсу
Кращий спортсмен
Кращий профгрупорг
Кращий працівник студентської ради
гуртожитків
Кращий іноземний студент за
успішністю
Кращий боєць ЗСТЗ ХАІ
Кращий працівник ДНД
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
ХК №170 от 06.04.1994 р.
(057) 788 47 38 gazeta@khai.edu
Номер підготовлений і зверстаний в
редакції газети “За Авіакадри”
вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070

Переможець

Група

Либа Василь
Щетінін Микола
Махно Марія
Крутікова Катерина
Васильєв Валерій
Григор Ольга
Білецька Кристина
Панченко Юлія
Брошеван Євгенія
Павлюков Денис
Лазарєва Анастасія

605 кафедра
322
451 ем
441 е
359 м
259
723(1) л
239
545 і
631 е
723 (2) л

Багінський Сергій

361

Фан Ван Ієн
Булавінцев Роман
Асман Валерій

121
546
120

шоу-балет
«Легіон»,
ансамбль
«Палітра», Микита Бурцев і Вадим
Корнух, а також переможці конкурсу
«Сцена напрокат».
Щороку проводяться конкурси
«Містер ХАІ» і «Місс ХАІ», де за перше
місце
змагаються
представники
усіх
факультетів.
Переможцями
2015 року стали Марк Шляхов і
Єлизавета Березюк (факультет № 2).
Однак у цьому місяці на факультетах
почалася запекла боротьба за право
взяти участь у конкурсах наступного
року.
Веселощі
веселощами,
але
є
й
заходи
для
розумних.
Найпопулярнішим інтелектуальним
шоу цього сезону стали ігри «Що? Де?
Коли?». Цього року фінальна зустріч
команд різних факультетів відбулася
19 листопада. Переможцем стала
збірна команда “Из коментариев”,
учасників якої було відібрано в
інтелектуальній онлайн-вікторині.
І що ж це за студент, який не
хоче їсти? На факультеті СУЛА
12 листопада проводився мініконкурс на великій перерві з поїдання
пиріжків. Зірковий час настав для
Євгенія Марченка (група 211 ст),
який з’їв пиріжків більше за всіх за
одну хвилину.
Що ж, напевно, я зупинюсь, бо
продовжувати список можна довго,
але чи є сенс? Усі ці заходи вкотре
доводять, що студенти ХАІ – всебічно
розвинуті. Вони вміють і знають все.
Вони можуть побудувати літаки, які
не падають, і паралельно виконувати
найскладніші па. Хіба це не показник
успішності?
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