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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ І СТУДЕНТИ ХАІ!
Настає
новий
2018 рік. І саме час
робити висновки,
п л а н у в а т и
майбутнє й радіти
святам.
Минулий 2017
рік для нашого
університету
був
нелегким,
але завдяки роботі кожного
з нас ми змогли зберегти й
примножити наші здобутки. Я
висловлюю щиру подяку всім тим
співробітникам і студентам, які
прославляли ХАІ, перемагали і
винаходили, виявляли ініціативу
й підтримували колег, плідно
працювали й бажали змін для
нашого університету. Я дуже ціную

всі досягнення хайовців: захисти
докторських
і
кандидатських
дисертацій, наукові розробки,
перемоги
на
олімпіадах,
у
наукових конкурсах і спортивних
змаганнях, отримання іменних
стипендій і наукових грантів,
участь у міжнародних проектах і
конференціях та всі інші заслуги
кожного з Вас.
Зимові свята завжди пов’язані
з новим етапом у житті, новими
сподіваннями
і
надіями.
Ми розраховуємо на зміни
навколо, прагнемо щасливого
майбутнього.
Сподіваюся, що наступного
року список наших досягнень
стане ще довшим, результати – ще

вагомішими, а ХАІ процвітатиме
й надалі. Тому я бажаю всьому
колективу і студентам творчої
наснаги, реалізації професійного
потенціалу,
оптимізму
й
особистих перемог.
Нехай же протягом 2018
року Вас не залишає віра в
успіх, виникають нові ідеї та
з’являються нові можливості для
їх втілення! Бажаю Вам і Вашим
родинам добробуту, здоров’я,
життєвих гараздів і чудового
святкового настрою.
Новий рік неодмінно подарує
нам щастя, злагоду та мир!
З повагою,
Микола Нечипорук,
в.о. ректора ХАІ
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Цього року щорічний конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ» проводився згідно
нового положення про конкурс. Спочатку було сформовано організаційний комітет
конкурсу, до якого ввійшли представники адміністрації університету й профспілкової організації. Потім для проведення конкурсного
відбору номінантів було затверджено дві конкурсні комісії відповідно до номінацій:

ПЕРЕМОГИ

ІКАРИ ХАІ – 2017

1-а комісія за номінаціями:
––“Кращий науковець”;
––“Кращий
викладач
професійноорієнтованих дисциплін”;
––“Кращий викладач фундаментальних та
гуманітарних дисциплін”;
––“Кращий
молодий
науковопедагогічний працівник”;
––“Кращий наставник студентства”;
––“Кращий фахівець з забезпечення
навчального процесу”;
––“Кращий фахівець з організації та
методичного забезпечення”.
2-га комісія за номінаціями:
––“Кращий фахівець адміністративно-

управлінських
відділів
та
служб
соціального забезпечення”;
––“Кращий
фахівець
інженерноексплуатаційних служб”;
––“Кращий працівник експлуатаційних служб
та служб соціального забезпечення”.
Згідно з положенням кожний номінант
мав відповідати певним вимогам. Так,
для педагогічних і наукових професій
уперше враховувалися бали за системою
«Рейтинг» за тими показниками, які
відповідають тій чи іншій номінації. Бралися
до уваги досягнення номінантів за минулий
навчальний рік. 21 грудня відбулося
святкове вручення нагород переможцям

і концерт у актовій залі університету.
Окрім
адміністрації
університету,
нагороджували переможців О.О. Труш –
заступник директора Департаменту науки
і освіти обласної державної адміністрації,
Л.М. Дулуб – голова Харківської обласної
організації профспілки працівників освіти
і науки України, Ю.І. Кордянін – перший
віце-президент Державного підприємства
«Антонов», В.В. Попов – голова правління
публічного акціонерного товариства «ФЕД»,
В.В. Івлев – заступник голови адміністрації
Київського району м. Харкова.

Кращий науковець:
I. Лукін Володимир Васильович,
завідувач
кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій
імені
О.О. Зеленського, доктор технічних наук,
професор (стаж роботи в Університеті – 35
років);
II. Романенков Юрій Олександрович,
професор кафедри менеджменту, доктор
технічних наук, доцент (стаж роботи в
Університеті – 17 років);
III. Кошовий Микола Дмитрович,
завідувач кафедри авіаційних приладів
і вимірювань, доктор технічних наук,
професор, дійсний член Міжнародної
академії навігації та управління рухом (стаж
роботи в Університеті – 37 років).
Кращий
викладач
професійноорієнтованих дисциплін:
I. Федорович Олег Євгенович, завідувач
кафедри
«Інформаційні
управляючі
системи», доктор технічних наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки 2016 року (стаж роботи в
Університеті – 45 років);
II. Попов Олександр Сергійович,
доцент кафедри економіки та маркетингу,
кандидат економічних наук (стаж роботи в
Університеті – 10 років);
III. Бідюк Інна Аркадіївна, доцент

кафедри психології, кандидат психологічних
наук (стаж роботи в Університеті – 19 років).
Кращий викладач фундаментальних та
гуманітарних дисциплін:
I. Заїка Олег Анатолійович, доцент
кафедри фізичного виховання, кандидат
технічних наук, доцент, заслужений тренер
України з боротьби самбо (стаж роботи в
Університеті – 28 років);
II. Таран Анатолій Олексійович,
завідувач кафедри фізики, доктор технічних
наук, професор (стаж роботи в Університеті
– 28 років);
III. Гребенніков Михайло Миколайович,
старший викладач
кафедри міцності
літальних апаратів (стаж роботи в
Університеті – 15 років);
Кращий
молодий
науковопедагогічний працівник:
I. Чумаченко Дмитро Ігорович, старший
викладач кафедри інформатики, кандидат
технічних наук (стаж роботи в Університеті
– 6 років);
II. Вдовітченко Олександр Валерійович,
старший викладач кафедри інженерії
програмного
забезпечення,
кандидат
технічних наук (стаж роботи в Університеті
– 3 роки);
III. Абрамова Вікторія Валеріївна, доцент
кафедри
інформаційно-комунікаційних
технологій ім. О.О. Зеленського, кандидат
технічних наук (стаж роботи в Університеті
– 6 років).
Кращий наставник студентства:
I. Кононенко Микола Васильович,
старший викладач кафедри теорії авіаційних
двигунів (стаж роботи в Університеті – 27
років);

II. Благодарний Микола Петрович,
доцент кафедри електротехніки, кандидат
технічних наук, заслужений винахідник
України (стаж роботи в Університеті – 9
років);
III. Кучер Олег Миколайович, старший
викладач кафедри документознавства та
української мови (стаж роботи в Університеті
– 10 років).
Кращий фахівець із забезпечення
навчального процесу:
I. Спасителев Яків Якович, завідувач
лабораторії кафедри економічної теорії
(стаж роботи в Університеті – 22 роки);
II. Зацепа Павло Олексійович, учбовий
майстер кафедри технології виробництва
авіаційних двигунів (стаж роботи в
Університеті – 7 років);
III. Більчук Алла Андріївна, завідуюча
лабораторією кафедри філософії (стаж
роботи в Університеті – 32 роки);
III. С’єдіна Тетяна Іллівна, провідний
інженер
кафедри
виробництва
радіоелектронних
систем
літальних
апаратів (стаж роботи в Університеті – 35
років).
Кращий фахівець з організації та
методичного забезпечення:
I. Літвінова Олена Володимирівна,
начальник відділу міжнародних зв’язків
(стаж роботи в Університеті – 13 років);
II. Турська Наталія Борисівна, провідний
інженер учбово-організаційного відділу
(стаж роботи в Університеті – 15 років);
II. Ямпольська Ксенія Михайлівна,
бібліограф 1 категорії (стаж роботи в
Університеті – 4 роки);
III. Вольних Людміла Вікторівна,
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методист вищої категорії
навчальнометодичного відділу (стаж роботи в
Університеті – 21 рік).
Кращий Фахівець адміністративноуправлінських відділів та служб
соціального забезпечення:
I. Петрусьова Світлана Миколаївна,
заступник головного бухгалтера (стаж
роботи в Університеті – 19 років);
II. Ревака Ганна Анатоліївна, завідувач
архівом відділу діловодства та архіву (стаж
роботи в Університеті – 21 рік);
III. Ларченко Надія Ігнатівна, заступник
начальника відділу охорони (стаж роботи в
Університеті – 26 років).

Кращий
Фахівець
інженерноексплуатаційних служб:
I. Злобіна Надія Володимирівна,
спеціаліст друкарської справи І категорії
Експлуатаційно-технічного
відділу
з експлуатації поліграфічної техніки
видавничого центру (стаж роботи в
Університеті – 32 роки);
II. Шикова Валентина Миколаївна,
інженер 1 категорії експлуатаційнотехнічного відділу (стаж роботи в
Університеті – 11 років);
III.
Трішкіна
Тетяна
Леонідівна,
завідувач житлово – експлуатаційної
дільницістудмістечка гуртожитку №8 (стаж
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роботи в Університеті – 20 років).
Кращий Працівник експлуатаційних
служб
та
служб
соціального
забезпечення:
I. Фомініченко Олександра Тимофіївна,
апаратник
хімводоочистки
відділу
головного механіка (стаж роботи в
Університеті – 41 рік);
II. Солохова Алла Володимирівна,
комірник автогосподарства (стаж роботи в
Університеті – 26 років);
III. Очеретько В’ячеслав Олександрович,
електромонтер 6 розряду відділ головного
енергетика (стаж роботи в Університеті – 18
років).

НАЙРОЗУМНІШІ СТУДЕНТИ ХАІ

МИ ПАМ’ЯТАЄМО…

громадянина Харкова до Харківської
міської ради, і паралельно почалися
роботи з розроблення ескізу проекту
й пошуку скульптора. 20 вересня було
отримано дозвіл, і відомий скульптор
Сейфаддин
Гурбанов,
скульптурні
композиції й меморіальні дошки якого
прикрашають різні міста України,
розпочав роботу. Було кілька ескізів, але
зупинилися на тому, який найбільше
сподобався дружині й іншим рідним
Володимира Станіславовича. Витрати
на виготовлення й установлення взяли
на себе благодійний Фонд Бориса
Колеснікова й голова правління ПАТ
«ФЕД» Віктор Васильович Попов.
Дошку встановлено на стіні головного
корпусу ХАІ. Світла пам’ять ректорові ХАІ
Володимиру Станіславовичу Кривцову!
Редакція газети «За Авіакадри»
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12 грудня 2017 р. до дня
народження ректора ХАІ
Кривцова
Володимира Станіславовича відбулося
урочисте відкриття
меморіальної
дошки.
На
церемонії
були
присутні
рідні,
друзі,
колеги
й
студенти
університету,
а
також
керівник
департаменту
освіти Харківської
міської ради Ольга Деменко. В.о.
ректора Микола Нечипорук у промові
відзначив вагомий внесок В.С. Кривцова

у розвиток університету як керівника,
викладача й ученого. Володимир
Станіславович був доктором технічних
наук, професором, лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки,
заслуженим діячем науки і техніки
України, Почесним громадянином міста
Харкова.
Увічнити світлу пам’ять ректора
в бронзі було рішенням трудового
колективу ХАІ, засідання якого відбулося
відразу після поховання 29 червня 2017
р. Утіленням ідеї й організаційними
питаннями займався проректор з
науково-педагогічної
роботи
В.Є.
Зайцев за сприяння рідного брата
покійного Володимира Станіславовича
– Олександра Станіславовича Кривцова.
Було подано заяву на увічнення пам’яті
видатного
вченого
й
Почесного

курсу факультету авіаційних двигунів.
5. Микалюк Павло Вікторович, студент 5
курсу факультету ракетно-космічної техніки.
6. Пілецький Павло Євгенійович,
студент 3 курсу факультету систем
управління літальних апаратів.
7. Хілєс Гунченко Віталій, студент 2 курсу
факультету ракетно-космічної техніки.
Вітаємо наших студентів й бажаємо
їм подальших творчих успіхів, здоров’я й
добробуту!

ГОРДІСТЬ ХАІ

Уже 10 років поспіль студенти
ХАІ ставали стипендіатами програми
Президентського фонду Леоніда Кучми
«Україна»,
яка
надає
матеріальну
підтримку найкращим студентам технічних
університетів. Цей рік не став винятком.
Урочиста
церемонія
нагородження
відбулася в Києві, де семеро найрозумніших
студентів ХАІ отримали стипендії й

поспілкувалися з Президентом України
Леонідом Кучмою.
У цьому році переможцями стали:
1. Гарбуз Дар’я Григорівна, студентка 5
курсу факультету літакобудування.
2. Інкарбаєва Ольга Сергіївна, студентка
3 курсу факультету радіотехнічних систем.
3. Колодійчик Дмитро Сергійович,
студент 3 курсу факультету літакобудування.
4. Куценко Єгор Юрійович, студент 3
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МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ

ПІДКОРЕННЯ ПІДНЕБЕСНОЇ
Із 21 до 23 листопада 2017 р. у місті Сіані, давній столиці Китаю, відбувся форум
інновацій у галузі композиційних матеріалів COMPOSITE BATTLE WORLD
CUP XI’AN 2017. Головним організатором заходу був Північно-Західний
політехнічний університет, який є одним із провідних вищих навчальних
закладів Китаю. У цьому заході пощастило взяти участь студентам кафедри
композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства, які посіли 4
місце серед 16 команд із вищих навчальних закладів і підприємств різних
міст світу. Редакція газети «За Авіакадри» поспілкувалася з учасниками
«битви композитників».
– Будь ласка, розкажіть, яка основна
мета вашої поїздки і як вам удалося взяти
участь в такому цікавому й важливому
заході?
– Composite Battle World Cup – це форум,
який об’єднує весь світ для комунікації й
обміну досвідом
практичного
застосування
композитних
матеріалів.
У
цьому
заході
беруть
участь
університети й
підприємства
з усього світу.
Цього
року
безпосередньо
в
змаганнях
узяли участь 8
команд з Китаю,
3 – із Росії, по одній – із Білорусі, Австралії,
Єгипту, М’янми й наша команда з України.
Мета поїздки – це гідно представити наш
університет і країну, де ведеться підготовка
висококваліфікованих фахівців у галузі
композиційних матеріалів.
Спочатку нам надійшло запрошення
з Китаю взяти участь у цьому батлі. Нашій
кафедрі вдалося
знайти спонсорів
поїздки, і врештірешт ми за 4
дні
зібралися,
підготувалися,
отримали візи
за свій рахунок
і
полетіли.
Спонсорами
поїздки
стали
фірми “Carboline”
і
“Vladimir’s
Model”. За що ми
всі дуже їм вдячні!
– Хто потрапив у команду, яка
представляла ХАІ на COMPOSITE BATTLE
WORLD CUP?
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– Команда складалася зі студентів 5–6
курсів, які не тільки добре навчаються,
але мають практичний досвід у створенні
композитних конструкцій. Представляли
ХАІ керівник к.т.н. Вадим Ставіченко,
капітан команди Павло Шестаков (468м
гр.). До складу команди ввійшли Анастасія
Литвинова (458м гр.), Анна Павленко
(458м гр.), Руслан Лабза (468м гр.) і Дмитро
Сергієнко (458м гр.).
– Із яких етапів складалася конкурсна
програма змагань?
– Основна конкурсна програма
охоплювала 4 етапи змагань:
1.
Розрахунок,
моделювання
й
виготовлення кесона крила. Найбільш
масштабний етап, у якому вимагалося
в и б р а т и
конструкторськотехнологічний
розв’язок
для
кесона крила за
заданого
типу
навантаження
ш л я х о м
моделювання
м е т о д о м
кінцевих елементів (МКЕ). Треба було
вибрати
технологію
виготовлення,
ураховуючи її економічність і виготовити,
звертаючи увагу на культуру виробництва.
Також треба було розробити всю технічну
документацію за цим процесом. Основним
критерієм оцінювання, крім безлічі інших
критеріїв,
був показник відношення
прикладеного навантаження до маси
виробу.
2. Розрахунок МКЕ стрингерної панелі.
Тут оцінювалася різниця між результатом,
отриманим експериментальним шляхом, і
розрахунковою моделлю.
3. Брейн-ринг. Цей етап полягав у
тому, що необхідно було відповісти на
24 питання, пов’язані з композиційними
матеріалами, за 24 хвилини.
4. Конкурс бізнес-кейсів. Тут відбувався
захист проектів з комерціалізації виробів із

композиційних матеріалів.
– Що ви подали на суд журі?
– В основному етапі конкурсі ми
виготовили прототип кесона крила,
який зміг витримати навантаження
у 18 кН, що за підсумком виявилося
четвертим результатом серед 16 команд.
Але тут виникли перші незрозумілі дії з
боку
суддівства
чемпіонату.
Конструкції
двох
попередніх команд
були надані тільки
наступного
день
після заявленого
терміну.
На
другому
етапі
конкурсу
перевірка нашої 3D моделі дала розбіжність
з експериментальними значеннями менше
за 8%, що є дуже хорошим показником. Тут
стався другий казус. Звіт із моделювання,
який давав невеликі, але вирішальні бали,
було просто втрачено.
– Хто оцінював вашу роботу?
– Нашу роботу оцінював комітет, що
складався із суддів, яких заявляли команди
перед початком змагань. Фактично в ньому
були всі представники команд. Однак
суддю, якого заявили ми, просто не взяли в
комітет, аргументуючи це тим, що місць уже
немає.

– Як ви вважаєте, чи була можливість
посісти перше місце? І що для цього
потрібно було зробити?
– Я вважаю, що наших знань і умінь
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цілком було достатньо для того, щоб
виграти чемпіонат, однак ця система
суддівства не надавала таких можливостей.
– Які загальні враження про
COMPOSITE BATTLE WORLD CUP?
Після прильоту додому залишилися
змішані почуття: з одного боку, залишився
гіркий осад від нечесного суддівства,
однак з другого – порадувала відмінна
організація всього, що стосувалося
нашого проживання, дозвілля, ставлення
волонтерів до заходу й матеріального
забезпечення на конкурсі. Головне –
це нові знайомства з досвідченими
композитниками з багатьох відомих
університетів. Цьому сприяла відмінна

дружня атмосфера на турнірі. Одним
із несподіваних моментів виявилося
сильне бажання інших учасників і
волонтерів фотографуватися з нашою
командою. Наш робочий бокс був одним
із найпопулярніших, мабуть, завдяки
дівчатам-композитницям і, звичайно,
дрес-коду від наших спонсорів «Carboline»
і «Vladimir’s Model»! Ще раз хотілося б
подякувати їм. Зрештою, ми безумовно
залишилися задоволені результатом і
можемо сміливо сказати, що студенти ХАІ
отримують знання світового рівня.
– Що вразило вас у цій поїздці і що
запам’яталося найбільше?
– Крім самого конкурсу, нас вразила

За Авіакадри
територія університету, на базі якого
проводився чемпіонат, і величезні
гори, що підносяться над містом Сіань.
Ще запам’яталася поїздка на міську
стіну останнього дня, де була відмінна
можливість орендувати велосипеди й
прокотиться по ній, насолодившись
видами старого міста. І, звичайно, дуже й
дуже специфічна їжа... Але з цього приводу
в нашій команді думки розійшлися. Якщо
резюмувати все вище сказане – просто
море емоцій! Дуже хотілося б узяти участь у
чемпіонаті наступного року.
Спілкувалася Марія Мазорчук

ДЕНЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
За ініціативою низки великих
американських
компаній
і
організацій
(Національне
географічне
товариство,
USGS,
Sun Microsystems, Hewlett-Packard,
ESRI та ін.) кілька років тому було
вирішено щорічно відзначати День
географічних інформаційних систем
– День ГІС, у межах якого протягом
тижня в країнах світу проходять
різні заходи: виставки, семінари,
дні відкритих дверей – де студенти,
школярі, будь-які охочі знайомляться
з
останніми
досягненнями
в галузі геоінформатики. ХАІ
не став винятком. На кафедрі
геоінформаційних технологій та
космічного
моніторингу
Землі
15 листопада відбулася ювілейна
конференція й святкові заходи з
нагоди цього Дня. Нас відвідали
випускники кафедри, професійна

СВЯТО

***
У нас любой момент – «на бис»,
Но нынче миг совсем особый:
Сегодня славный день – День ГИС!
И мимо проходить не пробуй!
Добро пожаловать в мечту:
Что может превзойти восторги
Любить земную красоту
И соловьёв ночные торги,
И шум суровости морей,
И ласку тёплого заката?!
Всем сердцем Землю обогрей,
Чтоб не услышать гул набата
Лесных пожаров, грязных рек, –
Всего того, что дом наш губит!
Люби планету, человек, –
Глядишь, и Бог тебя полюбит!
У нас не кафедра – войска
Святой защиты Украины!
Нам только год ещё пока –
Но мы храним её плотины,
Каналы, тёплые моря,
Высоты гор, красу долины!
На факультете мы не зря
Живём во имя Украины!
ФРКТ – наш дом родной,
Краса ХАИ и даже гордость!
Мы станем за него стеной –
Проявим мужество и твёрдость,
Талант, умение творить
Во имя мира и планеты,
И крепко родину любить!
От края и до края света
Прославим университет!
Бессмертна о Земле наука
На сотни миллионов лет –
И наш День ГИС тому порука!

діяльність яких пов’язана з ГІС.
Присутніх
привітали
Віталій
Павленко, проектор ХАІ, і Олександр
Горб, директор фірми «НавігаційноГеодезичний Центр». Про сучасні
тенденції
геоінформаційної
діяльності зробили доповіді як
студенти ХАІ, так і представники
інших ВНЗ. Святковий вечір
закінчився переглядом студентських
відео і конкурсом тортів на тему ГІС.
Григорій Красовський, завідувач
кафедри 407

Владимир Жилин,
доцент кафедры 407
15.11.2017
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РЯДКИ ІСТОРІЇ ГРУДНЯ-СІЧНЯ
1 грудня 1931 р. – відбувся перший випуск інженерів ХАІ.
4 грудня 1990 р. – закінчився кругосвітній переліт (1-4 грудня) на
літаку Ан-124 «Руслан» через два полюси з трьома проміжними
посадками (50000 км за 72 години).
12 грудня 1946 р. – народився В.С. Кривцов – ректор Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» з 1998 р. до
2017 р., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
17 грудня 2004 р. – перший політ пасажирського літака Ан-148.
21 грудня 1988 р. – перший політ найбільш вантажопідйомного в
світі (250 т) транспортного літака Ан-225 «Мрія».
24 грудня 1982 р. – перший політ літака Ан-124 Руслан. Екіпаж

В.І. Терського, серед складу екіпажу – випускник літакобудівного
ф-ту О. Шулещенко (1970 р.)
1 січня 1935 р. – при Запорізькому моторному заводі було створено
ДКБ №29. Почалося виробництво авіаційних двигунів.
8 січня 1973 р. – запуск автоматичної міжпланетної станції (АМС)
«Луна-21», що доставила на поверхню Місяця «Луноход-2».
11 січня 1944 р. – ухвалено рішення про повернення ХАІ з
евакуації до Харкова.
17 січня 1847 р. - народився М.Є. Жуковський (1847-1921).
29 січня 1972 р. – перший політ багатоцільового турбогвинтового
літака Ан-28.
31 січня 1978 р. – Харківському авіаційному інституту присвоєно
ім’я Миколи Єгоровича Жуковського.
Тамара Цепляєва, професор кафедри 103

ЛЮДИНА В ІСТОРІЇ ХАІ

ФЕСЕНКО ВАЛЕНТИН ТИМОФІЙОВИЧ. ПРОФЕСІЯ
ЗАВДОВЖКИ ЗА ЖИТТЯ…
Минуло вже п’ять років з того
дня, коли перестало битися серце
видатного педагога,
знаного викладача
математики,
д о ц е н т а ,
кандидата
фізикоматематичних
наук
Валентина
Тимофійовича
Фесенка.
Народився Валентин Тимофійович
13 липня 1941 р. у маленькому селі
Михайлівка, що на Сумщині. Був початок
Великої Вітчизняної. Батько, Тимофій
Тимофійович, не повернувся з фронту.
Вихованням
Валентина
займалася
мати, Ксенія Олександрівна, яка вселила
любов до знань, праці, життя.
У 18 років Валентин вступає на
механіко-математичний
факультет
Харківського держаного університету
ім. М. Горького (нині ХНУ імені
В.Н. Каразіна),
який
закінчує
з
дипломом
математика-дослідника,
фахівця з рівнянь математичної фізики.
…1965 рік. Початок професійної
кар’єри як асистента кафедри вищої
математики Харківського авіаційного
інституту. Із цього часу й до кінця життя
Валентин Тимофійович Фесенко не
зрікся викладацької діяльності.

“

Пам’ятаю, як я ретельно готувалася
до пар і хвилювалася, тому що була
на потоці «новенькою». Багато разів
чула про його авторитет, суворість і
вимогливість до студентів щодо знання
предмету. Із кожним новим заняттям
образ суворого викладача розсіювався, і я
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з радістю чекала наступної пари.
Валентин Тимофійович дуже любив
свій предмет, знав його досконально
і, безумовно, зумів прищепити таке
ж ставлення до цієї дисципліни нам,
своїм студентам. Він не просто «читав
лекції» і вмів володіти аудиторією –
він мотивував і надихав нас на знання
свого фундаментального предмета,
розмовляв з нами, цікавився нашим
світоглядом, учив мислити й усією
душею бажав нам добра.
Олена Пахніна, випускниця 3 факультету

У 1969 році В.Т. Фесенко вступає до
очної аспірантури кафедри прикладної
й обчислюваної математики, захищає
кандидатську дисертацію. Із 1975 р. він
отримує звання доцента. Далі – трудові
будні. Старший куратор кафедри,
приймання вступних іспитів, викладач
лекцій на підприємстві Электроприбор»,
підготовка абітурієнтів на підготовчих
курсах, розроблення курсів «Рівняння
математичної фізики» й «Теорія курсів
комплексних змінних». Викладацьку
діяльність
Валентин
Тимофійович
поєднує з науково-дослідною роботою.
Він автор численних наукових робіт,
учасник науково-технічних конференцій
республіканського й усесоюзного рівнів.

Науковий консультант з кандидатських
дисертацій. Але найбільшим сенсом
його життя була фізико-математична
школа (ФМШ) ХАІ, де він почав
працювати з 1988 р.

“

Валентин Тимофійович не лише
геніально викладав математику, дуже
доступно та зі своїм фірмовим гумором
роз’яснюючи найскладніші завдання, але
й прищеплював слухачам любов до цього
предмета, виховував у них математичну
культуру
та етику. Тому серед
старшокласників м. Харкова складалися
про нього легенди, а охочих потрапити
до ФМШ було вдвічі-утричі більше за
необхіжувальність.
За 24 роки своєї праці у ФМШ
Фесенко Валентин Тимофійович став
її невід’ємною частиною, своєрідною
легендою, візитівкою. Коли його не
стало, ми багато що втратили, якось
незвичайно порожньо стало в кабінеті
ФМШ, у якому він проводив майже увесь
свій вільний час: додатково займався
зі школярами, консультував молодих
викладачів і студентів, спілкувався
з друзями чи просто вдосконалював
комп’ютерну гру в преферанс. Він був
надзвичайно працелюбною, щедрою,
різнобічною й позитивною людиною.
Марія Нефьодова, відповідальна за
навчально-методичну роботу ФМШ

Після поділу третього й п’ятого
факультетів В.Т. Фесенко працював на
кафедрі вищої математики факультету
ракетно-космічної техніки й багато
років був провідним викладачем
фізико-математичної школи. Поважали
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й з відповідальністю ставилися до його
лекцій студенти. Завжди отримували
підтримку колеги. Він говорив: «Я не
сонце – усіх не обігрію», – але обігрівав
багатьох, допомагав майже всім.

“

Математика – «цариця наук».
Навіть нам, учням ФМШ, вона давалася
насилу! Велика подяка Всесвіту, що в
університеті у мене з’явився такий
чудовий
викладач,
як
Валентин
Тимофійович Фесенко. Він був не тільки
дуже досвідчений і талановитий

WORK&TRAVEL

Віктория Бєлкина,
випускниця 3 факультету

...Його не стало похмурого дня 6
грудня 2012 року... Але він назавжди з
нами в конспектах з вищої математики й

й подорожували різними країнами.
Тоді я вирішила для себе, що будь-що я
візьму участь у цій програмі. На третьому
курсі навчання в ХАІ мені випала така
можливість. Я була дуже схвильована
майбутньою подорожжю. Декан мого
факультету Фірсов Сергій Миколайович
з радістю допоміг мені підготувати й
підписати всі необхідні документи.
І ось усе готово, валізи зібрані – мрії
починають здійснюватися!
Дорога була важка, але нарешті
ми прибули до міста Ганновер, де з
перших днів почали працювати. Це
були сільськогосподарські роботи: ми
збирали чорницю. Працювали багато,
по дванадцять годин на добу, але ми
дуже швидко звикли до усіх вмов.
Роботодавець ставився до нас чемно, і
оплата праці була гідною. Головне – ми
мали можливість мандрувати.
Першим я відвідала Гамбург, мене
дуже здивували архітектура цього міста,
особливо Гамбурзька ратуша, до якої
я мала нагоду потрапити і всередину.
У мальовничих містечках Ганновері

математичного аналізу, на фотографіях
із друзями, у нашій пам’яті, у кожному дні
нашого життя…
Мазорчук Марія, редактор газети
«За Авіакадри»

P.S. Велика подяка Козирєву Юрію
Сергійовичу, Нефьодовій Марії, Пахніній
Олені, Бєлкіній Вікторії та іншим
колегам за підготовку матеріалу, добрі
спогади й чуйні відгуки про Валентина
Тимофійовича Фесенка.

й
Вальсроде
я
побачила
багато цікавого:
середньовічні
споруди, музеї,
театри й парки
відпочинку.
Неподалік
Г а м б у р г а
відвідала Heide
Park. Це парк розваг із неймовірною
кількістю атракціонів. Американські гірки,
водні атракціоні, височенні гойдалки…
Там я отримала море адреналіну й океан
веселощів.
Зрештою, можу сказати, що це були
неймовірні два місяці, які залишаться в
моєму серці та пам’яті надовго. Досвід,
який я здобула, є дуже корисним і,
сподіваюся, мені допоможе йти вперед
і не зупинятися на досягнутому. Хочу
порадити всім: учіть англійську, не
бійтеся пробувати нове, плануйте й
здійснюйте свої мрії!
Анастасія Гізбрехт,
студентка 444 групи

ВІТАЄМО З ПРОФЕСІЙНИМ УСПІХОМ
У
обласному
конкурсі
«Вища
школа – кращі імена», який проводить
Департамент науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації спільно
з Радою ректорів вищих навчальних
закладів Харківського регіону, кожного
року обирають найкращих науковопедагогічних працівників із вищих
навчальних закладів Харківщини.
Наш колега, Владислав Олександрович
Середа, доктор технічних наук, доцент
кафедри «Конструкцій і проектування

ракетної техніки» став переможцем ХІХ
конкурсу в номінації «Молодий науковець».
Церемонія нагородження відбулася
28 листопада 2017 р. у Палаці студентів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний університет»
за участю представників обласної влади,
керівників, викладачів і студентів вищих
навчальних закладів.
Щиро вітаємо нашого переможця й
бажаємо подальших професійних успіхів і
досягнень!
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Із дитинства я мріяла побачити світ,
зануритися в життя людей іншої культури
та звичаїв. Ще в одинадцятому класі я
почула про програму WORK&TRAVEL,
завдяки якій студенти заробляли гроші

педагог (що безперечно!), але й людина
дивовижної доброти й чуйності. Він
не тільки міг «вкласти нам у вуха і
голови» «вишку», а й допомогти в інших
справах. До кожного студента Валентин
Тимофійович ставився з теплом і
любов’ю, із розумінням і турботою.

За Авіакадри

МИСТЕЦТВО

СТУДЕНТСЬКИЙ
ТЕАТР ХАІ
Театр для меня не цель, а средство
познания жизни и себя.
Андрей Миронов

Ідея відкрити студентський театр
виникла давно. Але на перших курсах не
вистачало часу, потім – не знали, з чого
почати. Але, як то кажуть, «хто йде, той
дійде». Минулого року, зібравшись разом
із друзями, вирішили, що час настав. І
перша вистава «Дуже проста історія» за
п’єсою Марії Ладо постала на суд глядачів
6 квітня 2017 року.
Режисер
наших
постановок,
студентка 4-го курсу 5-го факультету
Андреєва Анастасія відвідувала народний
театр-студію «Чудеса в решеті» протягом
10 років. Тепер свій досвід передає
студентам. Допомагає Анастасії Роман
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Черевко, студент 2-го курсу.
Незважаючи на досить жорсткий
графік репетицій (заняття 3-4 рази на
тиждень, а перед виставою – практично
кожен день), театр не відчуває брак
охочих. Чимало студентів намагаються
спробувати свої сили. Актори проходять
кастинг, і їх відбирають за низкою
критеріїв. Багато з тих, хто не пройшов
кастинг у вересні цього року, чекають
наступного набору, який відбудеться у
вересні 2018. Більшість акторів з п’ятого
факультету, але є кілька хлопців й дівчат з
інших факультетів ХАІ.

30 листопада і 7 грудня в актовому залі
ХАІ відбулися прем’єри – драма «Ліцензія
на вбивство» за п’єсою Віктора Леденьова
і українська комедія Олексія Коломойця
«Фараони». Сподіваюся, нашим глядачам
сподобалося. Плануємо ще дві вистави
наступного року. Хочемо спробувати себе

в жанрі мюзиклу й поставити «Чикаго», а
також підготувати спектакль до 9 травня
«Листи з фронту».

Узагалі, у нас багато планів.
Хочеться грати постійно, брати участь у
театральних фестивалях, організовувати
майстер-класи
з
професійними
акторами й режисерами, їздити на
гастролі! Незважаючи на те, що ми вже
скоро випускаємося, хочемо все одно
продовжувати займатися театром і
сподіваємося, що в нас це вийде. Велика
подяка нашому декану, Павлікову
Володимиру, який підтримав наші
ініціативи й допомагає реалізувати мрії в
життя, а також студентському профкому
ХАІ за допомогу в організації вистав.
Олександр Волоконський,
голова студентського профбюро
факультету № 5

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади завідувача
кафедри:
по кафедрі іноземних мов – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь
– доктор або кандидат наук, вчене звання –
професор або доцент, або без звання, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 10
років, наявність наукових праць і навчальнометодичних посібників за фахом кафедри.
на заміщення вакантної посади професора:
по
кафедрі
технології
виробництва
авіаційних
двигунів
–
1
посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь
– доктор або кандидат технічних наук, вчене
звання – професор або доцент, стаж науковопедагогічної роботи – не менше 10 років,
наявність наукових праць і навчальнометодичних посібників за фахом кафедри.
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
ХК № 170 від 06.04.1994

(057) 788 47 38

gazeta@khai.edu

Номер підготовлено і зверстано в редакції

газети “За Авіакадри”

вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070
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на
заміщення
вакантних
посад
старшого
викладача:
по
кафедрі
мовної
підготовки
та
природничих
наук
–
1
посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища за
фахом кафедри, стаж науково-педагогічної
роботи – не менше 3 років, наявність наукових
праць і навчально-методичних посібників.
на заміщення вакантних посад асистентів:
по
кафедрі
теоретичної
механіки,
машинознавства
та
роботомеханічних систем – 1 посада,

вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом
кафедри, наявність публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі конструкцій і проектування
ракетної
техніки
–
1
посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом
кафедри, наявність стажу науково-педагогічної
роботи, наявність наукових праць і навчальнометодичних посібників за фахом кафедри;
по
кафедрі
мовної
підготовки
та
природничих
наук
–
1
посада,
вимоги
до
претендентів:
освіта
–
вища
за
фахом
кафедри.

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
Обов’язкові документи, які подаються на конкурс:
заява на ім’я ректора про допуск до участі в конкурсі, документи про освіту, науковий ступінь,
вчене звання, список наукових праць, винаходів, науково-методичних публікацій.
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