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ELON REEVE MUSK

К далёким звёздам сверхракету
Пустил мечтатель Маск Илон,
Трудясь для расселенья свету, —
Спасти людей мечтает он!

Запуску ракеты сверхтяжёлого класса
с возможностью повторного использования
Falcon Heavy посвящается

Свой Стенфорд так и не закончив,
Читать Азимова любя,
Был устремлён и не уклончив,
И, вовсе не щадя себя,
Уменьшил стоимость полётов —
«Родил» SpaceX и не тужил:
И вместо хилых самолётов
Летать по свету предложил
На быстрых скоростных ракетах,
Чтоб в перелётах не скучать:
Смотреть в Австралии рассветы,
А полдень — в Лондоне встречать!
Затей имеет очень много,
Киноактёр и филантроп.
Ведёт мечты его дорога
Сквозь бесконечность звёздных троп!
Владимир Жилин,
доцент кафедры №407

НОВА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА
ЛАБОРАТОРІЯ
В ХАІ

GLOBAL
GAME JAM UKRAINE
2018 ПРОЙШОВ
У ХАІ
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ХАІ очолив рейтинг закладів вищої
освіти й наукових установ України за обсягом фінансування, отриманого від ЄС
За підсумками майже 4-х років існування Програми ЄС з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» ХАІ став першим за загальним обсягом отриманих коштів серед
закладів вищої освіти й науково-дослідних
інститутів України. Таким чином ХАІ, який
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ИНТЕРВЬЮ.
ТЕЛЬМА АХМАДИ:
ПУТЬ К МЕЧТЕ
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отримав 699,8 тис. євро грантового фінансування, більше ніж удвічі випередив КПІ
ім. Сікорського (318,4 тис. євро) та НАУ
(313,1 тис. євро).
Більш за це, ХАІ увійшов до першої
п’ятірки лідерів серед найуспішніших
українських організацій у програмі
«Горизонт 2020», отримавши почесне сусідство з такими гігантами авіаційної та кос-

ІСТОРІЯ.
ЙОСИП
ГРИГОРОВИЧ
НЕМАН

6
мічної галузі України, як АТ «Мотор Січ» та
КБ «Південне».
Статистку участі українських організацій у програмі з досліджень та інновацій
Європейського Союзу «Горизонт 2020»
опублікував проект «R&I — LINKS2UA»
(https://ri-links2ua.eu), учасником якого є
МОН України.
Це великий успіх наукових колективів
нашого університету, а також результат активної роботи відділу міжнародних проектів та програм ХАІ (https://www.khai.edu/uk/
site/OMPP.html).
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НОВА НАЗВА
ФАКУЛЬТЕТІВ
І КАФЕДР

АКТУАЛЬНО

Згідно
з
наказом
№ 42
від
30. 01. 2018 р. з 1 лютого 2018 року на
підставі рішення Вченої ради університету перейменовано деякі структурні підрозділи Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

СТАРЕ НАЙМЕНУВАННЯ
факультет радіотехнічних
систем літальних апаратів (№ 5)
кафедра проектування
радіоелектронних систем літальних
апаратів (№ 501)

НОВА НАЗВА
факультет радіоелектроніки,
комп’ютерних систем та інфокомунікацій
кафедра аерокосмічних
радіоелектронних систем

кафедра радіоелектронних
кафедра виробництва радіоелектронних
та біомедичних комп’ютерізованих
систем літальних апаратів (№ 502)
засобів і технологій
кафедра комп’ютерних систем
кафедра комп’ютерних систем
та мереж (№ 503)
та мереж і кібербезпеки
факультет економіки
факультет програмної інженерії
та менеджменту (№ 6)
та бізнесу
кафедра політології та історії (№ 702)
кафедра права

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
НАДШИРОКОСМУГОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

24 січня 2018 р. відбулося урочисте відкриття навчально-наукової лабораторії широкосмугової локації. Нове
сучасне обладнання знайшло своє
місце в 319 аудиторії радіокорпусу. Це
контрольно-вимірювальна
апаратура
й сучасна елементна база для оброблення аналогових і цифрових сигналів.
Лабораторія створена завдяки спільним
зусиллям керівництва ХАІ, керівництва
5 факультету за підтримання китайської
корпорації Sichuan Soutoutech New
Material Co. LTD.
Ідея створення лабораторії була
не новою й обговорювалася протягом
2016-2017 рр. За цей час завдяки налагодженню співпраці з КНР до лабораторії в 2017 р. було передано 30 ноутбуків
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як початкову матеріальну базу. За кошти
науково-дослідних робіт кафедри 501,
фінансованих МОН України, було закуплено високотехнологічне вимірювальне обладнання й елемента база для
аналогового й цифрового оброблення
широкосмугових сигналів.
У лабораторії вже отримано перші
практичні результати:
ÖÖ
створено пасивний радар з обробленням сигналів 3 мм;
ÖÖ
майже закінчено роботу над пасивним радаром з оброблення сигналів 3 см;
ÖÖ
ведеться підготовка до розроблення тричастотного пасивного радіолокаційного комплексу.
У лабораторії будуть працювати
висококваліфіковані фахівці з проектування радарів, здатні розрахувати
й технічно реалізувати надскладні радіолокатори і, відповідно, задовольнити найвимогливіших користувачів
цієї продукції. Тут будуть створюватися нові радари, біометричне обладнання, проводитися заняття з таких
дисциплін, як радіотехнічні системи,

цифрове телебачення й багатьох інших.
У цьому році заплановано дооснащення лабораторії з коштів НДР і розгортання низки робіт з технічної реалізації
радарів різного цільового призначення.
Потенційні замовники продукції — країни Азії (Китай, В’єтнам), з якими вже
відбулися попередні переговори через
УкрСпецЕкспорт. Значні надії покладено на наших зарубіжних партнерів
з Європи, які наразі готові формувати
з ХАІ консорціуми для проведення наукових досліджень за програмою Horizon
2020.
Володимир Павліков,
декан факультету № 5
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Хакатони вже стали звичним конкурсом, особливо для фахівців з розроблення програмного забезпечення. І це
не дивно, оскільки саме в результаті командної роботи у визначений, часто короткий термін, можуть на світ з’явитися
не тільки класні ідеї чогось інноваційного, але й вирішитися важливі проблеми.
Тому учасником таких заходів стають не
стільки через бажання виграти, скільки
задля отримання корисного досвіду в
командній роботі, де збираються люди
з різних галузей часто для розв’язання
зовсім надзвичайних завдань.
Global Game Jam — найбільший всесвітній хакатон зі створення ігор. Він об’єднує всіх: початківців і професіоналів,
іноді й співробітників великих компаній,
програмістів,
художників,
аніматорів,
композиторів, сценаристів, тестувальників, менеджерів. Проводиться раз на рік
у 101 країні світу. Протягом 48 годин учасники розробляють ігри на оголошену на
початку хакатону тему. Результатом участі
є представлення розробленої гри й команди на міжнародному сайті. Уперше
цей хакатон був проведений у 2008 році у
м. Сан-Франциско, США.

У межах всесвітнього хакатону Global
Game Jam українські розробники змагаються в рейтинговому конкурсі Global
Game Jam Ukraine, який в Україні проводиться вже втретє. Хакатон відбувається
в два етапи: спочатку на локаціях протя-

гом трьох днів розробляються проекти,
які конкурсна комісія відбирає на всеукраїнський конкурс. Потім всукраїнське
журі із залученням представників міжнародних компаній визначає й нагороджує
переможців.
У цьому році саме в ХАІ, як одній із
локацій, на кафедрі 503 пройшов перший етап конкурсу Global Game Jam
Ukraine (всього у світі в цьому році
кількість учасників склала понад 42 тис.
з більше ніж 800 локацій). Суддями
2018 р. були представники таких компаній, як Amazon, Unity, Intel, Enhance,
Nordic Game, а також технопарків міст
Швеції, Фінляндії та Італії. Переможцями
першого туру стала команда студентів 2-4 курсів кафедри інформаційних
управляючих систем. Це Олександр
Алексєєв, Анатолій Демченко, Яна
Димура, Кирило Курінний, Артем
Опівалов і Анна Щербак. Вони гідно
впоралися із завданням розробити гру
на тему «Transmission», про яку можна
дізнатися й навіть протестувати на сайті
globalgamejam.org/2018/jam-sites/khai/
games. На жаль, у фіналі, який проходив
6 лютого в Кропивницькому, не вдалося
посісти призові місця, але команда отримала багато заохочувальних подарунків,
головні з котрих — це квитки на міжнародну конвенцію у Празі.
Редакція газети «За авіакадри»

GGL пройшов
дуже круто! Мені
дуже сподобався сам процес
участі з моєю
командою. Вони
дійсно найкращі!
Я набув дуже корисні навички й обов’язково візьму участь наступного року.
Кирило Курінний
48 годин хакатона принесли
мені
відмінний
досвід розроблення в Unity, гейм-дизайну,
графічного
дизайну, добору музики й
багато інших навичок. Ці два дні надали
мені набагато більше знань у гейм-розробці, ніж цілий рік навчання. Сподіваюся,
ми в майбутньому зможемо стати
переможцями!
Артем Опівалов
Як на мене, то
мені дуже сподобалося. Це дійсно
добрий
досвід.
Організатори виклалися на усі 100
відсотків. У харківській локації все проходило чудово, тільки печиво швидко закінчувалося. 
Яна Димура

ВІТАЄМО НАШИХ НАУКОВЦІВ!
Постановою Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2252-VII призначено іменні стипендії доктору технічних наук, завідувачу кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки
КОНДРАТЬЄВУ Андрію Валерійовичу і доктору технічних наук, декану факультету радіотехнічних систем ПАВЛІКОВУ Володимиру Володимировичу. Вітаємо наших колег і бажаємо й надалі упевнено йти
вперед до нових цілей, перемог і вести за собою інших!
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ПОДРОБИЦІ

GLOBAL
GAME JAM
UKRAINE 2018
ПРОЙШОВ
У ХАІ
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ИНТЕРВ’Ю

ТЕЛЬМА АХМАДИ:
			 ПУТЬ К МЕЧТЕ

Тельма Ахмади учится в магистратуре на
факультете ракетно-космической техники
нашего университета. Приехала учиться в ХАИ
из Ирана. В декабре 2017 Тельма Ахмади была
награждена дипломом Харьковского городского
совета и Харьковской городской общественной
организации иностранных студентов и
граждан за отличную учебу и активное участие
в международной студенческой жизни. И это
награда не случайна. Тельма – уникальная девушка,
которая смогла не только адаптироваться к
нашей культуре, но и стала лучшей студенткой
на курсе. Мы встретились с будущей выпускницей
ХАИ, чтобы узнать подробности о студенческой
жизни и планах на будущее.

   Тельма, кем ты мечтала стать в
детстве?
Мне рассказывали родители, что когда
я была ребенком, в возрасте примерно 4-5
лет, то часто задавала им много вопросов,
особенно о ночном небе и звездах. Когда
я училась в школе, то много занималась,
чтобы узнать больше о звездах и небесных
телах, а также начала интересоваться физикой. Я читала много книг о небе, об окружающем нас мире, начала читать книги по
философии сотворения мира. Я не только
осваивала школьную программу, но много занималась дополнительно. Мне очень
важно было понять, как взаимодействуют
между собой все объекты окружающей нас
вселенной. Сложно объяснить, насколько важно было для меня найти ответы на
свои вопросы: ведь, познав мир, можно
ответить на самый важный вопрос – о существовании самого себя! Мой разум все
время задавал себе эти вопросы. Поэтому я
и решила продолжить свое академическое
образование именно в этом направлении
и стать инженером. Почему не астрономия и философия, спросите вы? Хотелось
чего-то ближе к жизни. Поэтому решила
стать хорошим техническим специалистом
в области космонавтики и изучать аэрокосмическую технику. Хотя детская мечта
полететь в космос не отпускает до сих пор!
Именно мечтая о космосе, я начала заниматься спортом.
   Почему ты выбрала именно ХАИ?
Я закончила Исламский Азад университет, Научный и Исследовательский
филиал в Тегеране и получила степень бакалавра по специальности инженер-космонавт. Чтобы повысить свой уровень
знаний и получить степень магистра в
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области ракетной техники, я долго искала подходящие вузы. И мой выбор пал на
Украину и ХАИ, так как я решила, что здесь
готовят лучших специалистов. И не пожалела о своем решении.
   Ты сказала, что, мечтая о космосе, начала заниматься спортом. У тебя
есть успехи в этом направлении?
Еще в пять лет мама привела меня на
гимнастику, потом были и верховая езда,
и плавание, и волейбол, и баскетбол, и
бадминтон. Но моей настоящей страстью
стали боевые искусства: с 12 лет в течении 5 лет я занималась кунг фу тоа, а с 17
лет перешла на супер кик боксинг. У меня
множество титулов, и я имею сертификаты
на преподавание от Федерации боевых
искусств Ирана. Также мне очень нравятся
горы, и у меня есть сертификаты, подтверждающие мои восхождения на вершины
от иранской Федерации альпинизма. Я
покорила семь одних из самых высоких
вершин Ирана: Дамаван (5610 м), Алам-кох
(4848 м), Сабалан (4811 м), Зард-кух (4548
м), Дена (4409м), Тохал (3964 м) и Саханд
(3707 м).
   Кто был твоим наставником
и привил любовь к спорту?
Главным тренером, как в боевых видах
спорта, так и альпинизме, для меня всегда
была моя мама. Перед тем как начать учить
меня, она сама получила такие же сертификаты и стала неоднократной победительницей многих соревнований.
   Как же ты успевала совмещать учебу и спорт? Как на все хватало времени?
Конечно, не всегда везде успевала.
Сложно было управлять своим расписанием, но старалась все успеть. Например,
восхождения всегда были летом, во время

каникул. С командой мы ездили в горы, но
перед этим всегда готовились физически.
Поэтому много тренировалась в свободное время. Для занятия борьбой тоже старалась планировать свое расписание так,
чтобы было время и для тренировок, и для
участия в соревнованиях. Но приоритетом
всегда была для меня учеба, поэтому старалась все подстроить под расписание занятий. Но без физических нагрузок сложно
и учиться. Спорт делает тебя не только здоровой физически, но и хорошо развивает
умственные способности.
   Чем ты еще увлекаешься в жизни?
Есть еще хобби?
Кроме занятий спортом, я увлекаюсь
чтением книг, люблю проводить время с
интересными людьми, путешествовать и
открывать новые для себя места. Мне нравится изучать иностранные языки, слушать
музыку, общаясь с друзьями, делать то,
что просто приносит
в жизни удовольствие.

Ö
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   Какие твои планы на будущее?
Моя основная цель — развиваться
дальше как в профессиональном плане,
так и других направлениях. Потому что
я верю, если смогу себя сделать лучше,
то смогу научить и других. Смогу другим помочь сделать их жизнь лучше.
Мне действительно хочется сделать
что-то нужное, что позволит понять
этот мир глубже и в будущем поможет
человечеству.
По окончанию магистерской программы в моих планах продолжить образование в аспирантуре и получить диплом
доктора философии (PhD), а затем закон-

чить и докторантуру. Мне хочется стать
настоящим ученым-исследователем и
профессионалом в области аэрокосмической науки и техники. В перспективе, надеюсь, смогу работать в одном из
космических агентств. И, конечно, самая
моя заветная мечта – полететь в космос!
Мы желаем Тельме, чтобы все ее ожидания и мечты исполнились, и надеемся,
что учеба в ХАИ не только откроет ей
новые возможности в жизни, но оставит
приятные воспоминания.
Редакция газеты «За Авиакадры»
Беседовала Мария Мазорчук,
доцент кафедры информатики

19 жовтня 2017 р. в урочистій атмосфері в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«ХАІ»
Нечипоруком
Миколою
Васильовичем і керівником навчального
центру компаніїї Nix Solutions Євгенією
Стрілецькою була перерізана червона
стрічка на відкритті сучасного мультимедійного класу, подарованого кафедрі
IT-компанією Nix Solutions. Компанією Nix
Solutions проведено сучасний ремонт,
установлено потужні комп’ютери, мультимедійний проектор та інтерактивну дошку.
У межах продовження співпраці в січні-лютому 2018 р. компанія Nix Solutions
провела в ХАІ відкриті лекції й тестування з
актуальних напрямків IT-професій.
22 січня 2018 р. відбулася динамічна,
продуктивна й цікава зустріч студентів
ХАІ з компанією EPAM System Ukraine. Для
студентів були презентовані напрямки підготовки з DevOps та Quality Assurance, що
викликало неабияку зацікавленість у слухачів. Зустріч відбувалася у рамках EPAM

University Days – проекту з освітніх програм, які представники компанії проводять
задля розвитку IT-сфери й підтримання університетів у підготовці фахівців, які б відповідали сучасним вимогам ринку.
«Школа IT профессионалов «ProfIT».
У межах цього проекту в січні-лютому відбулася ціла низка подій, яка не може не привернути уваги. 14 січня пройшов майстер
клас з Unity 3D, який провів Володимир
Копейкін. Протягом 3 годин учасники з
нуля розробляли легендарну класичну
комп’ютерну гру Asteroids, а потім змагалися в цій грі. 6 лютого менеджер компанії
VQ8 Дар’я Новицька провела відкриту лекцію на тему «Project management в IT. К чему
готовит вас профессия?». 15 лютого секрети машинного навчання розкрив machine
learning engineer Микола Андрушок, а 20
лютого відбулася зустріч з засновником і
керівником науково-дослідної лабораторії
Олександром Адамовим. Олександр розповів про професію Malware Analyst.
Але одною з яскравіших зустрічей, яка

ПОДІЇ

ДАЙДЖЕСТ ХАІ-IT

відбулася 31 січня, була відкрита лекція
телеведучої суспільно-політичного токшоу «Протилежний погляд Live» Галини
Падалко. На лекції розглянули історію
розвитку медіа від наскельних малюнків
до ери мережі Інтернет. Велику увагу було
приділено штучному інтелекту та питанням сингулярності. Чи зможуть роботи замінити людину? Дійшли до висновку, що в
багатьох професіях так, але журналістики
це не торкнеться. Галина розглянула велику кількість практичних кейсів сьогодення,
були згадані Річард Вотсон, Стівен Сакур,
андроїд Софія, Джефф Безос, а також розповіла багато цікавих історій з власного
досвіду. Зустріч вийшла дуже цікавою, та
відвідувачі ще близько півгодини не відпускали Галину після лекції.
Чекаємо наступних подій і нових зустрічей у «Школі IT профессионалов «ProfIT».
Матеріали підготував
Дмитро Чумаченко,
доцент кафедри інформатики

5

ЛЮДИНА В ІСТОРІЇ ХАІ

2 / 26 лютого 2018 р.

ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ НЕМАН
26 лютого (13-го за старим стилем) виповнилося 115 років від дня народження
легендарного творця першого в Європі швидкісного пасажирського літака
ХАІ-1 з шасі, що прибирається в польоті, завідувача кафедри конструкції ЛА,
професора ХАІ Йосипа Григоровича Немана (1903-1952). Окрім ХАІ-1, під його
керівництвом були створені навчально-бойовий літак ХАІ-3, швидкісні розвідники
ХАІ-5 (Р-10), фоторозвідник ХАІ-6, штурмовики «Іванов», ХАІ-51, ХАІ-52 та ін.
13 лютого 2018 р. у ХАІ відбулася надзвичайна лекція, присвячена першим крокам
ХАІ в історії авіації, яку прочитав відомий дослідник Харкова Максим Розенфельд.
Такий дивовижний подарунок зробила кафедра 603, якої 12 лютого виповнилося
30 років з дня створення. Ми щиро вітаємо ювілярів і висловлюємо подяку за
незабутні враження!
Сьогодні ми публікуємо спогади
про батька дочки Й. Г. Немана — Анни.
Мой отец Иосиф Григорьевич Неман
родился в г. Белостоке в семье плотника. В 1917 году в возрасте 14 лет ушел из
дома и вступил в Красную Армию. К концу
гражданской войны он был политработником... В 1935 году за создание самолета
ХАИ-1 отец награжден орденом Красной
Звезды. К тому времени с делегацией
он побывал в Германии и во Франции
(кстати, отец владел английским, французским, немецким и польским языками). Во время этой поездки у него были
первые неприятности с НКВД. Кто-то попросил передать письмо какому-то эмигранту во Франции. Это стало известно
чекистам. Но тогда его не тронули.
В 1938 г. отец едет с делегацией
в США. Там он встретился со своей старшей сестрой, которая давно уехала
в Америку. И это тоже стало известно
НКВДэшникам. Через некоторое время
после возвращения, отца взяли. Делалось
это следующим образом; в отдел кадров
вызывали человека и предлагали ему написать донос. Если человек отказывался,
ему самому угрожала тюрьма. Так же и на
отца написал донос сотрудник института.
Старшее поколение преподавателей ХАИ
знает, кто это сделал (не хочу называть
фамилию, потому что большинство наших выпускников ХАИ учились у него до
недавнего времени).
В то время аресты бывали каждую
ночь. Никто не спал; слушали, за кем
приехали. За отцом тоже приехали ночью.
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Ему предъявили обвинение в том, что он
через Польшу продал немцам чертежи
своего самолета. Кстати, аналогичное
обвинение предъявили и А. Н. Туполеву.
Но если бы в этом была хотя бы сотая
доля правды, отца тут же бы расстреляли.
Но вот-вот должна была начаться война. В рукописи своей книги
«Туполевская шарага» Л. Кербер вспоминает, как Андрей Николаевич вытаскивал известных ему авиа-специалистов из
тюрем и лагерей. Так попал к Туполеву,
в его «шарагу» и отец. Работал он начальником бригады фюзеляжа.
Конструктора-заключенные
трудились в большом зале, который был разделен надвое ковровой дорожкой: с одной
стороны — заключенные, с другой —
вольнонаемные. По дорожке прохаживались два вооруженных солдата охраны
с примкнутыми штыками. Разговоры
разрешались только на производственные темы, даже сигареты передавать
было запрещено. Жили заключенные
на чердаке здания туполевского КБ.
Свидания запрещались, переписка
тоже. Раз в неделю их строем водили в баню. Зато кормежка по
тем временам была хорошая.
Когда немцы стали подходить к Москве, туполевскую «шарагу» эвакуировали в Омск к Мясищеву.
Отцу разрешили послать вызов семье
в Харьков. Без этого вызова нам вряд ли
удалось бы эвакуироваться — на восток
отправлялись заводы, институты, а мама
в то время работала детским врачом.

Мы — мама, я и брат Георгий — уехали из
Харькова буквально в последней теплушке уже перед приходом немцев.
Летом 1942 г. в Омске моя мать
Мария Петровна умерла, и мы, двое детей, остались совершенно одни без ухода и пищи. Мясищев на свой страх и риск
разрешил отцу жить с нами, но на работу
попросил являться раньше всех, чтобы
не вызвать гнев коменданта. Осенью
1942 года пришло разрешение на освобождение А. Н. Туполева и еще нескольких человек, в том числе и отца.
Сразу после освобождения отец
с семьей уезжает в Казань и работает там
Главным конструктором на 22-м самолетном заводе. В 1944 году после освобождения Харькова он возвращается в ХАИ
и работает заведующим кафедрой конструкции самолетов.
В 1945 году официально реабилитирован. Умер отец 16 ноября 1952 года от
четвертого инфаркта.
Матеріал підготовлено
випускниками ХАІ

2 / 26 лютого 2018 р.

В Україні День всіх закоханих — свято,
в основному, для молоді. Хтось із нетерпінням чекає його, щоб зробити сюрприз своїй
другій половинці, а когось дратує зайва «солодкість» свята. Але цей день нікого не обходить повз. Як же його відзначили хайовці?
Студенти факультету авіаційних двигунів вирішили з'ясувати, хто ж у цей день
виявиться кмітливішим, швидшим і хитрішим — хлопці чи дівчата? Для цього провели знамениту гру «Хто зверху?», у якій
у рівній боротьбі протягом семи турів перемогу здобула команда хлопців.

Третій
факультет не відступив від своїх багаторічних
традицій — весілля біля «Борта»! Кожна
охоча пара могла «узаконити» свої хайовські стосунки на невеликій церемонії, зробити фотографію у фотозоні й з'їсти цукерку
з побажанням.
Факультет програмної інженерії та бізнесу пішов шляхом, більш приємним для
дівчат, — організував захід «Мій хайовець
зможе», у якому дівчата з шести пар роблять ставки, на що спроможна їх друга половина. Захід пройшов у межах здорового

ДОЗВІЛЛЯ

ДЕНЬ
ЗАКОХАНИХ
В ХАІ
азарту, і всі пари були нагороджені приємними подарунками.
А ось студенти факультету ракетно-космічної техніки попрямували проти загальної течії — провели вечірній кінопоказ
«Антиромантика у вісімці» в читальному
залі восьмого гуртожитку. Для самотніх сердець або тих, хто не хоче провести вечір у
романтичній феєрії, було організовано показ фільмів «Дедпул» і «Логан».
Бажаємо всім нам палкої любові, креативних заходів і позитивних емоцій!
Микола Данченко, студент 343 групи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат наук або вища освіта, вчене звання – доцент або без
звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше
5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників;
по кафедрі економіки та маркетингу – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
економічних наук, вчене звання – вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі мовної підготовки та природничих
наук – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
філологічних наук, вчене звання – вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ
ВИКЛАДАЧІВ:
по кафедр технології виробництва літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науко-

во-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність
наукових праць і навчально-методичних посібників за
фахом кафедри;
по кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії – 2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
технічних наук, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 2 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фізичного виховання – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність
наукових праць або навчально-методичних посібників за
фахом кафедри, досвід підготовки спортсменів високого
рівня (1 розряд і вище);
по кафедрі мовної підготовки та природничих
наук – 4 посади,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ АСИСТЕНТА:
по кафедр інформаційних управляючих систем – 1
посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників 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.
ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», вченому секретарю ради університету, тел. 788-40-32

7

КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРІВ:
по кафедрі автомобілів та транспортної інфраструктури – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор
технічних наук, вчене звання – вчене звання – професор
або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше
5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор
або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність наукових праць або навчально-методичних
посібників;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДОЦЕНТІВ:
по кафедрі інформаційних управляючих систем – 1
посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
технічних наук, вчене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;
по кафедрі електротехніки і мехатроніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
технічних наук, вчене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових
праць або навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;
по кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
технічних наук, вчене звання – вчене звання – доцент або
без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше

НАЗАД У ДИТИНСТВО

2 / 26 лютого 2018 р.
Напередодні свята Нового 2018 року
Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України проводила конкурс
декоративно-вжиткового мистецтва «Новорічна
майстерня». Конкурс проводився в низці номінацій: ялинкові прикраси, декоративні панно, новорічні об’ємні композиції й подарунки. До складу
журі входили представники організації-засновника конкурсу, які оцінювали художній рівень роботи, композицію й техніку виконання, майстерність,
оригінальність.
У конкурсі брали участь працівники, викладачі

й студенти вищих, професійних, навчально-виховних і позашкільних закладів м. Харкова й області.
ХАІ на конкурсі представляли Ірина Степанівна
Венгріна (провідний бібліотекар НТБ ХАІ), Світлана
Юріївна Мінченкова (прибиральниця експлуатаційно-технічного відділу) і Поліна Яківна Мустафаєва
(сторож відділу охорони).
Вітаємо Поліну Яківну Мустафаєву, яка посіла друге місце в номінації «Ялинкові прикраси». Дякуємо
всім учасникам за те, що поділилися з нами своїми
талантами й допомогли наблизити новорічні свята!
Тетяна Машукова, головний спеціаліст ППО ХАІ

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ” У 2018 РОЦІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
Як з відривом від виробництва за державним замовленням і на умовах контракту, так і без відриву від виробництва на
умовах контракту за наступними науковими спеціальностями:
авіаційна та ракетно-космічна техніка; енергетичне машинобудування; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
телекомунікації та радіотехніка; авіоніка; матеріалознавство;
кібербезпека; комп’ютерна інженерія; комп’ютерні науки; інженерія програмного забезпечення; науки про землю; економіка;
філософія.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи,
які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста). Вступники до аспірантури складають вступні іспити
зі спеціальності, яка відповідає обраній науковій спеціальності,
з філософії та іноземної мови на вибір (англійської, німецької)
в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів.
Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я ректора на участь у конкурсі до вступу в аспірантуру за державним замовленням або на умовах
контракту, у денну або заочну аспірантуру, з вказівкою шифру

і назви наукової спеціальності і спеціалізації, кафедри і передбачуваного наукового керівника (в заяві також фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до
аспірантури);
2) особовий листок з обліку кадрів, який завірений у
відділу кадрів за попереднім місцем роботи/навчання;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів з
обраної наукової спеціальності (за наявності);
4) ксерокопії опублікованих наукових статей, ксерокопії
патентів, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір,
рішень про реєстрацію договору , який стосується права автора на твір (за наявності);
5) медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;

6) копію диплома магістра (спеціаліста) та копію додатка до
диплому (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
7) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за
наявності складених кандидатських іспитів);
8) рекомендацію до аспірантури з місця роботи або навчання (за наявності).
Вступники до аспірантури подають заяву та всі інші документи в паперовій формі.
Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються вступником особисто.
Правила прийому до аспірантури на 2018 рік та програми
іспитів розміщено на сайті ХАІ https://www.khai.edu/

Прийом документів до аспірантури — з 28 травня до 07 липня 2018 року
Вступні іспити — з 20 серпня по 30 серпня 2018 р.
Зарахування до аспірантури — з 01 вересня 2018 р.
ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», завідувачу аспірантури, тел. 788-43-70, ауд. 347, г. к.

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ” У 2018 РОЦІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
За рахунок коштів державного замовлення за спеціальністю авіаційна та ракетно-космічна техніка; комп’ютерні
науки. За рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за спеціальностями: авіаційна та ракетно-космічна техніка; телекомунікації та радіотехніка; комп’ютерні науки; енергетичне
машинобудування; філософія.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і
які мають наукові результаті, що потребують завершення або
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Вступники до докторантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я ректора університету на участь в конкурсі
до вступу в докторантуру за державним замовленням або на
умовах контракту, із зазначенням шифру і назви наукової спеціальності, кафедри і передбачуваного наукового консультанта;
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
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вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070
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2) особовий листок з обліку кадрів, який завірений у
відділу кадрів за попереднім місцем роботи (навчання);
3) список опублікованих наукових праць і винаходів, який
завірений у канцелярії за попереднім місцем роботи (навчання);
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;
5) копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
6) копію атестата доцента (за наявності);
7) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора наук або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
8) характеристику наукової діяльності вступника, скла-

дену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним
або науковим працівником ХАІ, із згодою бути науковим консультантом в рази вступу вступника до докторантури;
9) витяг з протоколу засідання кафедри про можливість
зарахування вступника до докторантури;
10) витяг із протоколу засідання ради факультету з
висновками про зарахування до докторантури та теми докторської дисертації.
Вступники до докторантури подають заяву та всі інші
документи в паперовій формі.
Паспорт та диплом доктора філософії (кандидата наук)
пред’являються вступником особисто.

Прийом документів до докторантури з 01 лютого до 01 червня 2018 р.
Зарахування до докторантури з 1 вересня 2018 р.
ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», завідувачу аспірантури, тел. 788-43-70, ауд. 347, г. к.
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