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14 лютого 2018 р. у Національному
аерокосмічному університеті
відбулася конференція трудового колективу,
де в.о. ректора Нечипорук Микола Васильович
і проректори ХАІ підсумували роботу ВНЗ у 2017 р.
Номер присвячено саме цієї події, і ми публікуємо результати
на сторінках нашої газети «За авіакадри».

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

МИКОЛА НЕЧИПОРУК, ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА

ХАІ: СПРЯМОВАНІСТЬ НА УСПІХ

Університет здійснює навчальну діяльність відповідно до законодавства України
в межах норм, передбачених законами України:
yy«Про освіту» від 05.09.2017 № 2154 VIII;
yy«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами);
yy«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами)
yyта Постановою КМУ «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу
вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»
від 22.11.2017 № 912,
yyа також іншими законодавчими актами, нормативними документами Міністерства
освіти і науки України, а також Статутом університету.
У 2017 р. здійснювалася підготовка:
бакалаврів — за 37 спеціальностями в 16 галузях знань;
––
спеціалістів — за 28 спеціальностями;
––
магістрів — за 31 спеціальністю.
––
Загальна кількість ліцензійних місць у 2017 р. збільшилася
на 838, із них на бакалаврат — на 390 місць, магістратури —
на 448 місць.
У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість студентів зменшилася на 320 осіб, у т.ч.:
yyна 139 — денної форми навчання (із них 83 — іноземні
студенти);
yyна 181 — заочної форми навчання (із них 164 — іноземні
студенти).
У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість студентів денної
форми навчання зменшилася:
yyбюджетної форми навчання — на 120 осіб;
yyконтрактної форми навчання — на 19 осіб.
Навчально-виховний процес в університеті забезпечують
758 штатних викладачів, у тому числі 478 осіб мають вчене
звання і (або) науковий ступінь. Цей показник збільшився порівняно з 2016 р. на 2,07 %.
У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількісний склад ПВС майже
не змінився. У 2017 р. порівняно з 2016 р. доцентів збільшилося на 0,87 %; професорів зменшилося на 3,32 % .
У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість студентів і штатних
одиниць ПВС зменшилася.
В електронній бібліотеці університету міститься 7947 документів, 24 % з яких це навчальні інформаційні ресурси, 18 найменувань онлайн журналів, 281 екземпляр компакт-дисків.
Електронний каталог нараховує 432 206 бібліографічних записів, web-сайт містить 749 web-сторінок. Також для студентів, аспірантів і працівників ХАІ доступні передплачені бази
даних «Будстандарт», WEB OF SCIENCE, SCOPUS.
У 2017 р. порівняно з 2016 р. загальна сума грошових коштів збільшилася на 64 млн грн.
Середня заробітна плата збільшилася в середньому по університету на 1741 грн, ПВС — 2604 грн, інших співробітників —
1264 грн. Витрати коштів за програмою «Підготовка кадрів…»
у 2017 р. склало понад 320 млн грн.
Хочеться відзначити певні позитивні зрушення стосовно довузівської роботи в університеті. Так, було проведено
чотири заходи загальновузівського значення: посвята в студенти ХАІ; відвідування студентами 1-го курсу АВІА fest у смт.
Коротич; семінар учителів Київського району м. Харкова;
екскурсії по ХАІ для учасників проекту «Наше мирне небо»
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Харківського аероклубу ім. В. С. Гризодубової. Також у ХАІ відбулися два Дні відкритих дверей: 25.11.2017, кількість учасників — 1217 (457 — у 2016 р.); 03.02.2018, кількість учасників
— 458 (109 — у 2017 р.). У 2017 р. університет узяв участь у
12 тематичних заходах та інноваційних виставках.
На базі критого манежу ХАІ 24 грудня 2017 р. проведено
відкритий турнір у класі вільнолітальних моделей серед школярів і спортсменів міста Харкова, Харківської та Запорізької
областей.
Організовано роботу з висвітлення вагомих заходів університету в ЗМІ; створено офіційні сторінки ХАІ в соцмережах Facebook, Instagram, YouTube; підготовлено й розміщено
проморолики ХАІ на каналі YouTube з адресацією на сайт ХАІ.
ХАІ очолив рейтинг ВНЗ і наукових установ України за обсягом фінансування, отриманого від Європейського Союзу
в межах Програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
2020». Поряд із АТ «Мотор Січ» і КБ «Південне» ХАІ входить до п’ятірки лідерів українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020». Це великий успіх
наукових колективів нашого університету (каф. 203, 205,
403), а також результат активної роботи відділу міжнародних проектів та програм ХАІ, на базі якого діє
Національний контактний пункт програми «Горизонт 2020»
за напрямом «Транспорт».
Підсумки набору студентів на перший курс
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Кадрове забезпечення учбового процесу

Позитивні зрушення відзначилися в міжнародній діяльності ХАІ. У минулому році Китаєм, Іраном, Мексикою, Білоруссю
було виконано 12 договорів на проведення наукових стажувань для іноземних фахівців на загальну суму близько 4 000 000
грн.
У 2017 р. значно були оновлені навчальна й матеріально-технічна бази університету:
виконано ремонт аудиторного фонду й місць загального
––
користування: викладацьких, навчальних аудиторій і лабораторій — 53; читального залу; пунктів громадського харчування — 6; інших навчальних, адміністративних і допоміжних
приміщень;
закуплено меблі для навчальних аудиторій;
––
виконано ремонт систем опалення, зв’язку, водовідведен––
ня й водопостачання, електропостачання;
придбано 103 персональних комп’ютери;
––
закуплено 18 комплектів проекторів та екранів для осна––
щення лекційних аудиторій;
закуплено й установлено обладнання для розширення
––
зони Wi-Fi (24 додаткові точки).
Найбільш вагомі результати діяльності університету в другій половині 2017 р.:
1. Організовано роботу з набору абітурієнтів на наступний
2018/2019 навчальний рік.
2. Створено антикризовий комітет.
3. Створено центр зі зв’язків з громадськістю.
4. Створено центр інноваційного розвитку.
5. Проведено роботу з видачі навантаження ПВС, яку було
уточнено після початку навчального року.
6. На рівні МОН:
а) штатний розклад збережено без скорочення ПВС, НДП
та інших категорій співробітників, а також сформовано
на 2018 р.;
б) виділено додаткове фінансування, що дало змогу:
своєчасно й у повному обсязі виплачувати зарплату;
yy
преміювати всіх співробітників;
yy
преміювати учасників набору на 1-й курс 2017/2018
yy
навчального року;
своєчасно й у повному обсязі здійснювати оплату за
yy
енергоносії та комунальні послуги;
підвищити рівень матеріально-технічного оснащення
yy
навчального процесу (розширити зону безкоштовного
Wi-Fi; придбати ПК, проектори з екранами, комплекту-

вання для ремонту ПК, меблі та ін.);
оплачувати рекламну продукцію для довузівської
yy
підготовки;
виділяти кошти для студмістечка для поліпшення житyy
лово-побутових умов студентів;
придбати й замінити 95 % ламп освітлення на енерyy
гозбережні, унаслідок чого зменшаться витрати на оплату електроенергії на 1,8 млн грн за рік;
в) закладено фінансовий фундамент для організації роботи в 2018 р.:
збільшено розміри фінансування для оплати енергоyy
носіїв і комунальних послуг;
збільшено кількість бюджетних місць: для магістрів —
yy
на 86; для бакалаврів скороченого терміну навчання —
на 34.
7. Укладено договори на навчання за дуальною системою
освіти з АТ «Мотор Січ», ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля,
ДП «Антонов», ПАТ «ФЕД».
8. Розширено
контакти
з
НВП
«Хартрон-Аркос»,
НВП «Хартрон-Плант», ДНВП «Об’єднання Комунар»,
ДП «Завод імені Малишева», ПАТ «Турбоатом», ДП «Завод 410
цивільної авіації», Луцьким ремонтним заводом «Мотор»,
Львівським державним авіаційно-ремонтним заводом,
ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» і багатьма іншими підприємствами.
9. За підтримки Харківської ОДА та мерії м. Харкова встановлено контакти з начальниками відділів освіти Київського,
Московського, Шевченківського районів м. Харкова, директорами шкіл цих районів, керівниками районних адміністрацій
Харківської обл. (Краснокутською, Валківською, Харківською,
Куп’янською, Ізюмською та ін.).
10. Створено комісію з розроблення концепції вивчення іноземних мов у ХАІ.
11. Створено навчально-методичну раду університету
(41 особа).
12. Більш ефективно організовано роботу з надання платних
послуг.
Підбиваючи підсумки, роботу колективу ХАІ можна характеризувати як більш стабільну й ефективну порівнянно з минулим роком. Велика подяка колегам за якісну співпрацю, спільне
подолання труднощів і спрямованість на успішний результат.
Витрати коштів за програмою
«Підготовка кадрів...» у 2017 році
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ВІТАЛІЙ ПАВЛЕНКО,
ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ХАІ В «ТОП-200 УКРАЇНА»
Ні для кого не секрет, що результати роботи кожного з нас — викладача, співробітника, студента, керівництва університету — безпосередньо впливають на якість навчання й сприйняття нашого університету як закладу, який надає гідний рівень освіти. Тому
всі результати, які ми отримали в минулому, 2017 р., безпосередньо чи опосередковано
вплинули на рейтинг ХАІ.
Уже одинадцять років поспіль в Україні проводиться щорічний університетський рейтинг «ТОП-200 Україна», який є інструментом незалежного оцінювання діяльності університетів. Участь у рейтингу стимулює навчальні заклади, створюючи здорову конкуренцію,
а результати рейтингу є цікавими не лише академічній спільноті, але й роботодавцям, абітурієнтам та їхнім батькам.
Рік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Місце ХАІ

27

24

17

15

14

13

27,2

28

38,7

40,5

40,5

Інтегральний
показник

У 2006 р. (рік заснування рейтингу) наш університет посідав
59 місце. У 2012–2017 р. він значно зміцнив свої позиції, піднявшись із 27 на 13 місце.
У підгрунтя методики оцінювання покладено Берлинські
принципи ранжування університетів, а сама методика постійно
адаптується до змін у системі вищої освіти. Так, у 2015-2016 р.
до індексу якості науково-педагогічного потенціалу було додано критерій «Інноваційна діяльність університетів», який вимірюється обсягом інвестицій високотехнологічного бізнесу
в стартапи університету. Показниками, за якими проводиться
ранжування, є оцінка якості науково-педагогічного потенціалу,
оцінка якості навчання, оцінка міжнародного визнання, на їх
підставі формується оцінка інтегрального показника діяльності
ВНЗ. Динаміку змін показників ХАІ ви може бачити на діаграмі.
Показники діяльності ХАІ, які враховуються в цьому рейтингу,
отримані з сайту http://www.euroosvita.net/reyt/.
Саме сюди увійшли й результати перемог наших студентів на
олімпіадах, за що велика подяка нашим викладачам, які знаходять сили для підготовки й мотивації студентів. У таблиці наведеДИСЦИПЛІНА / НАПРЯМ / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
I місце

II місце

III місце

Інформатика

Системи автоматизованого
проектування та комп’ютерного моделювання в
машинобудуванні

Англійська мова

Теорія механізмів і
машин

Опір матеріалів

Інформатика

Нарисна геометрія та
геометричне моделювання на ПЕОМ

Фізика

Метрологія,
стандартизація та
сертицікація

Системи автоматизованого проектування та
комп’ютерного моделювання
в машинобудуванні

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Технічна діагностика
обчислювальних
пристроїв та систем

Документознавство та
інформаційна діяльність

Теорія механізмів і машин

Нарисна геометрія та
геометричне моделювання на ПЕОМ

Авіа- та ракетобудування

Теоретична механіка

Авіоніка

Двигуни та енергетичні
установки літальних
апаратів

Програмування обробки на
верстатах з ЧПК

Технічна експлуатація автомобіля
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Гідравліка

Показники діяльності
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рік

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Оцінка якості навчання
Оцінка міжнародного визнання
Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ

но, на яких місцях і за якими дисциплінами ми мали переможців
у 2017 р.
Хочу звернути увагу, що багато роботи було проведено
в напрямку системи управління якістю надання освітніх послуг
університетом. У червні 2017 р. систему управління якістю ХАІ
було сертифіковано міжнародною сертифікаційною організацією «Бюро Верітас» і отримано сертифікати відповідності ISO
9001:2015 і ДСТУ ISO 9001:2015. Наступний крок — міжнародна
сертифікація освітніх програм.
У минулому році ХАІ отримав ліцензії на підготовку бакалаврів за спеціальностями: «Озброєння та військова техніка»
(каф. 401), «Право» (каф. 702); «Інформаційні системи та технології» (каф. 105, 302); «Мікро- та наносистемна техніка» (каф. 303).
Не можу не відзначити керівників цих кафедр і подякувати їм
за великий обсяг проведеної організаційної роботи в цьому
напрямку.
Для підвищення показників якості науково-педагогічного потенціалу та якості навчання потрібно створити умови як
щодо залучення талановитої молоді, так і підтримання на всіх
рівнях науково-педагогічних кадрів і всіх співробітників університету. Підвищити якість навчання студентів можна за рахунок
зміни ставлення у суб’єктів освітнього процесу до глобальних
трансформацій у світі, пов’язаних із розвитком цифрових технологій і інтернаціоналізації діяльності практично в усіх сферах
суспільства.
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У 2017 р. кількісні показники наукової діяльності університету, а саме обсяги фінансування фундаментальних, прикладних та госпдоговірних робіт, значно покращилися порівнянно з попередніми роками. У 2017 р. працівниками університету успішно
захищено 15 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Отримано гранти, премії, стипендії, у тому числі грант Президента України для молодих учених, премію Верховної
Ради України для молодих вчених, стипендії Кабінету Міністрів, облдержадміністрації.
Збільшилася кількість опублікованих статей у наукометричних базах даних «Scopus»
і «Web of Science». Також минулого року вчені ХАІ надали заявки й отримали 172 патенти, опублікували 39 монографій, три з яких — у зарубіжних виданнях.
Кількість і фінансування НДР
12829,9
10983,6
Обсяг фінансування

Основні результати наукової діяльності ХАІ в 2017 р.:
1. Призначено премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень і науково-технічних розробок за 2016 р.
д.т.н., завкафедри конструкцій і проектування ракетної техніки А. В. Кондратьєву за роботу «Методологія розробки ефективних конструктивно-технологічних рішень композитних
агрегатів ракетно-космічної техніки» (Постанова ВР України
19.12.2017 р. № 2251-VIII).
2. Призначено іменні стипендії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених 2017 року д.т.н., завкафедри конструкцій і проектування ракетної техніки
А. В. Кондратьєву і д.т.н., деканові факультету радіотехнічних
систем ЛА В. В. Павлікову (Постанова ВР України 19.12.2017 р.
№ 2252-VIII).
3. Грант Президента України для молодих учених отримав к.т.н., н.с. ПНДЛ «Діагностики авіаційних двигунів»
Ф. Ф. Сіренко (договір Міністерства освіти і науки № Ф70/1422017 «Підвищення ефективності розробки систем автоматичного керування запуском газотурбінних двигунів авіаційного
та наземного призначення»).
4. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
у 2017 р. отримували 4 молодих науковців.
5. Троє молодих науковців отримали обласні іменні стипендії. У номінації «Математика» ім. М. В. Остроградського стипендію отримав к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики та
системного аналізу В. О. Макарічев, у номінації «Технічні науки» ім. Г. Ф. Проскури отримав д.т.н., доцент кафедри конструкції і проектування ракетної техніки В. О. Середа і в номінації
«Інформатика і комп’ютерні науки» ім. В. В. Свиридова — к.т.н.,
доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Ю.А. Кузнецова.
6. Переможцем ХІХ обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини — кращі імена» в номінації молодий науковець
став д.т.н., доцент кафедри Конструкцій і проектування ракетної техніки ХАІ В. О. Середа.
Також протягом року були часто несподівані, але дуже приємні події. У квітні 2017 р. колектив науковців університету отримав диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід
року 2016» у номінації «Транспортні системи». 21-23 листопада
2017 р. команда студентів кафедри композитних конструкцій
та авіаційного матеріалознавства (403) уперше брала участь у
міжнародному конкурсі серед команд-інженерів з виробництва
виробів із композиційних матеріалів у м. Сіань (КНР), у якому по-

Кількість
робіт

8927,3

6751,5
58

58

56

50
2916,3

8226,8

11
2014

13

13
8

2015
Фундаментальні

8417,7

6566,5

6455,2

19

3555,4

4571,6

4101,2

15

11

6

2016
Прикладні

2017

Госпдоговірні

сіла 4 місце.
Слід зазначити, що на базі ХАІ успішно функціонує
Національний контактний пункт Європейської рамкової програми «Горизонт 2020». У 2017 р. було проведено 2 інформаційних семінари за темою «Нові конкурси програми «Горизонт
2020» в галузі транспорту»: 2 листопада 2017 р. у ХАІ (32 учасники) та 11 листопада 2017 р. у Київському домі вчених НАН
України, м. Київ (43 учасники).
У 2017 р. продовжилося й виконання проектів рамкової
програми «Горизонт 2020» («AERO-UA — Стратегічна та цільова
підтримка співробітництва між Європою та Україною в галузі
авіаційних досліджень» та «RADIAN — Сприяння науково-дослідному співробітництву для стимулювання інновацій в авіаційній
галузі на європейському рівні»). У минулому році за участі наукових колективів ХАІ було подано 7 нових пропозицій у межах
«Горизонт 2020», 2 із яких позитивно оцінені й відібрані до фінансування (очікуваний старт проектів – лютий-березень 2018 р.)
Також на базі ХАІ є два об’єкти національного надбання
України. У 2017 р. на аеродинамічному комплексі виконано
налагодження релейного захисту високовольтних чарунок та
синхронного двигуна СТМ-3500 компресорної станції аеродинамічної труби Т-6, визначено характеристики вимірювальних
приладів, проведено аналіз технічного стану вентиляторної
системи аеродинамічної труби Т-4.
У НДІ ПФМ виконано поточний ремонт стенду відпрацювання пристроїв посадки експериментальних літальних апаратів.
У цілому наукову-дослідну роботу університету за 2017 р.
можна характеризувати як ефективну.
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ВИХОВНА РОБОТА

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСТВА –
БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС
Виховна робота — це великий, безперервний процес, який триває протягом усього
року: чи оформлюємо ми студента в гуртожитку, чи розмовляємо під час деканатської години або на репетиції заходу силами художньої самодіяльності, чи говоримо про навчання або культуру поведінки — увесь час іде безперервний процес виховання.
Планомірна виховна робота в ХАІ за рік, що минув, проводилася відповідно до затверджених «Концепції навчально-виховної роботи» і «Комплексного плану навчально-виховної роботи» в ХАІ в тісній взаємодії зі студентським самоврядуванням.
Виховна робота — це не тільки профілактична робота з попередження правопорушень і реакція адміністрації університету на випадки, які вже трапилися. У тісній співпраці
з факультетами, відділами й профспілковим комітетом студентів
університету постійно здійснюється організаційна, навчально-виховна, культурно-масова, спортивна, оздоровча й соціальна робота. Також спільно з комендантами гуртожитків й студрадою
проводяться заходи для покращення життя студентів у гуртожитку.
Координує дії навчально-виховний відділ.
Із перших кроків в університеті студенти стикаються з вирішенням організаційних питань. Щороку навчально-виховний відділ надає допомогу при заселенні у гуртожиток, отриманні банківських
карт, проводить анкетування студентів-першокурсників для виявлення проблем та їх усунення, працює з кураторами. Заступники
деканів з виховної роботи постійно допомагають студентам організувати другу половину дня й заохочують усіх до активного студентського життя.
У структурі університету працюють студентський клуб і профспілковий центр «Авіа», які проводять велику культурно-масову роботу. Щороку проводяться такі заходи, як «День ХАІ», «Посвячення
у студенти», конкурси «Міс ХАІ» і «Містер ХАІ», відбір до конкурсу
«Студентська весна» і багато інших. Щороку здійснюється робота
для підготовки конкурсу «Кращий студент ХАІ».
Велику роль у виховній роботі студентів відведено тематичним
виставкам, лекціям, організації творчих зустрічей. У їх організації
активно беруть участь музей ХАІ, бібліотека ХАІ, викладачі університету, залучаються сторонні організації. Наприклад, у межах
цивільно-патріотичного виховання щорічно в травні проводиться
святкування Дня Перемоги й оформляються тематичні виставки в
бібліотеці «Пам’ять про минуле». Національні традиції доводяться
до молоді через проведення Шевченківських днів, участі студентів
ХАІ в міжнародному мовному конкурсі імені Петра Яцика. Постійно
працює «Літературна вітальня», яка в 2017 р. провела понад 30 засідань (кількість постійних учасників — 33). У виставковій залі музею ХАІ в 2017 р. проведено 7 художніх виставок.
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В університеті й у студентських гуртожитках створено всі умови для фізичного розвитку студентів. У ХАІ працює 35 спортивних секцій із різних видів спорту, і керівництво завжди підтримує
спортсменів. Як результат роботи, у 2017 р. багато студентів і аспірантів університету стали переможцями й призерами багатьох
міжнародних змагань, чемпіонатів світу, Європи й України.
У напрямі соціальної роботи студенти й викладачі беруть
участь в урочистих заходах, що проводяться школами. Учні шкіл
запрошуються до університету на студентські свята. Усе це як сприяє профорієнтаційній роботі серед школярів, так і містить виховну
складову.
Але є й проблеми. Незважаючи на відпрацьованість і злагодженість системи виховної роботи в ХАІ, постійно постають питання з
новопризначеними кураторами студентських груп. Як правило, це
молоді асистенти й викладачі, які нещодавно самі були студентами.
Для них проводяться семінари, на яких досвідчені куратори можуть обмінятися досвідом, розглянути й розібрати складні ситуації,
що виникають у студентів як у побуті, так і в навчальному процесі.
Але цього буває замало. Треба більш систематично контролювати
дії молодих кураторів і спрямовувати їх у потрібне русло.
Ще одне проблемне питання — психологічна допомога студентам, особливо на першому році навчання. Для вирішення цієї
проблеми в університеті створюється служба психологічної допомоги. Це дозволить не тільки допомогти студентам і співробітникам у складних психологічних моментах навчання й побуту, але й
допоможе прогнозувати й попереджати конфлікти, правопорушення, суїциди в студентському середовищі.
Дякую всім співробітникам навчально-виховного відділу й
заступникам декана з виховної роботи, кураторам і викладачам нашого університету, профспілковому комітету студентів за
плідну працю й підтримку в нашій непростій роботі — вихованні
студентства.
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На початку нового року для кожної людини природно підводити підсумки роботи,
що була виконана, і планувати нові горизонти. Так само природно підсумовувати досягнення минулого року й для підрозділів нашого університету, з тим щоб, оглянувши
виклики, що було подолано, ми могли б ще більше пишатися своєю працею та прагнути
подолання ще більших висот у майбутньому. Незважаючи на труднощі, завдяки спільним зусиллям у 2017 р. ми досягли значних успіхів на ниві міжнародної діяльності:
1. На восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2017» наш університет був нагороджений Дипломом Гран-прі як Лідер міжнародної діяльності 2017.
2. Згідно з рейтингом закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна» 2017 року наш університет займає п’яте місце відповідно до оцінки міжнародного визнання IMB, а серед ВНЗ Харкова — перше.
3. З’явилися нові міжнародні проекти за програмою
Erasmus+ з вишами Італії, Туреччини, Швеції, Англії, Франції,
а також триває міжнародна співпраця за вже чинними угодами з інституціями таких країн, як Німеччина, Італія, Польща,
Мексика, Литва, КНР, Нігерія.
4. Були виконані міжнародні угоди зі стажування іноземних
експертів з Китаю, Мексики та Білорусі.
5. За програмою академічної мобільності студенти й співробітники одержали стипендії на навчання та стажування в
європейських університетах (у Стамбульському технологічному інституті (Туреччина), в університеті Еколь Централь де
Нант (Франція), в університеті м. Тренто (Італія), в університеті
Басків (Іспанія), в університеті Отто фон Геріке (Німеччина), в
університеті м. Лунд (Швеція)). Дякуємо студентам, які взяли
участь у проектах за програмою Erasmus+ і були одними з
кращих під час навчання.
6. За стипендіальною програмою Уряду КНР кращі студенти нашого університету отримали грант на навчання в трьох
провідних аерокосмічних університетах КНР — Пекінському й
Нанкінському університетах аеронавтики та астронавтики та
в Харбінському політехнічному інституті.
7. У цьому навчальному році університет розширив географію набору іноземних студентів на навчання: було зроблено
акцент на Північній Африці й країнах Близького Сходу. Так,
набір із Туреччини, Єгипту, Тунісу, Лівану й Алжиру збільшився вдвічи; набір з Марокко й Мавританії виріс із 3 до 35
осіб; ведеться робота щодо залучення студентів з Ємену й
Саудівської Аравії.
8. За минулий рік було прийнято 39 офіційних делегацій іноземних держав та міжнародних організацій.

Маємо бажання висловити окрему подяку за професіоналізм під час виконання науково-освітніх проектів усім
підрозділам університету, що були залучені до міжнародної
діяльності. Завдяки таким професіоналам, як завкафедри 503
д.т.н. професор В. С. Харченко, начальник відділу міжнародних
проектів та програм І. А. Рибальченко, директор центру освітніх послуг д.ф.н. професор А. Ю. Кузнєцов, завкафедри 402
професор С. В. Губін, завкафедри 203 професор C. В. Єпіфанов,
завкафедри 401 д.т.н. доцент А. В. Кондратьєв, к.т.н. доцент
завкафедри 403
М. А. Шевцова, професор кафедри 107
Ю. А. Воробйов, та іншим видатним науковцям, деканам факультетів — С. І. Планковському, С. Е. Марковичу, С. М. Фірсову,
В. В. Павликову, І. М. Тараненко, а також кафедрі аеродинаміки,
ХАІ посідає провідну позицію на світовій арені не тільки в освітній, а й у науковій сфері.
Дякуємо всім нашим колегам за співпрацю й подолання життєвих випробувань у 2017 р. Бажаємо, щоб 2018 р. був
успішним і приніс натхнення, упевненість у завтрашньому дні,
злагоду, єднання й мир.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОГРЕСИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ХАІ
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Спецвипуск / 2 березня 2018 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Чинний колективний договір був затверджений конференцією трудового колективу 24.03.17 р. Це дев’ятий договір, який складається з 10 розділів та 19 додатків. За усіма
розділами договору були підведені підсумки за 2017 р., які підтвердили виконання всіх
пунктів договору. За звітний період порушень у трудових і виробничих відносинах, нормуванні й виплаті заробітної плати, у режимі праці й відпочинку виявлено не було.
У 2017 р. було збільшено мінімальну заробітну плату, яка протягом року становила
3200 грн. На 2018 р. її було встановлено вже в розмірі 3723 грн.
У 2017 р. було надано матеріальну допомогу співробітникам із коштів університету у
розмірі 3 млн 895 тис. грн, з них, у тому числі, 3 млн 714 тис. грн на оздоровлення, 181 тис.
грн складали інші види матеріальних допомог.
Адміністрацією забезпечено фінансування заходів з охорони
праці відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці». У 2017 р. витрати на охорону праці становлять 967,09 тис. грн,
з них на виконання Комплексних заходів щодо поліпшення умов
праці витрачено 732,26 тис. грн.
Під час складання графіків відпусток дотримувалися всі норми
й положення. На підставі результатів атестації робочих місць встановлено й отримують:
доплату за роботу в шкідливих умовах праці — 119
––
працівників;
додаткову відпустку за роботу в шкідливих умовах пра––
ці — 105 працівників.
додаткову відпустку за особливий характер праці — нер––
вово-емоційне навантаження — 73 працівника.
Також у жовтні-грудні 2017 р. був організований і проведений
серед факультетів, кафедр, відділів та інших підрозділів університету огляд-конкурс з охорони праці. За підсумками огляду-конкурсу найкращі керівники підрозділів, відповідальні особи за стан
охорони праці, громадські інспектори з охорони праці нагороджені почесними грамотами, грошовою премією.
Відповідно до положення про порядок преміювання працівників університету, які захистили кваліфікаційну роботу, у 2017
році були виплачені премії 15 працівникам, які захистили дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук,

на загальну суму 78 000 грн (27 000 грн отримали їх 9 керівників).
Також 5 працівникам, які захистили дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора наук, було виплачено премії
загальним розміром 80 000 грн (30 000 грн отримали їх наукові
консультанти).
У 2017 р. знаком пошани «За заслуги» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» були нагороджені Н. Д. Волкова (професор каф. 106), Ю. С. Козирев (завідувач
аспірантури) і Т. П. Цепляєва (професор каф.103).
У грудні 2017 р. пройшов традиційний конкурс професійної
майстерності «Ікар ХАІ» за новим положенням і новою процедурою обрання переможців у кожній номінації, які отримали
пам’ятні нагороди та грошові премії.
За рахунок профспілкових коштів було проведено низку заходів щодо оздоровлення працівників університету і їхніх дітей. 87
працівників ХАІ та членів їхніх сімей оздоровилися на базі відпочинку «Пролісок» (дотація на путівки з профбюджету склала 59 048 грн).
Збільшилася кількість дітей наших співробітників, які в літку оздоровилися в дитячих таборах. 57 путівок з дотацією з профбюджету
в розмірі 159 600 грн було отримано нашими робітниками.
Отримані результати свідчать про плідну співпрацю між адміністрацією й профспілковою організацією в університеті.
Євгенія Якушева,
заступник голови профспілкової організації

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
ЗМІНИ

Із приводу питання щодо внесення змін до чинного Колективного договору між ректором і трудовим колективом на 2017 – 2020 рр. доповідач С. В. Орлов, провідний юрисконсульт університету, зазначив, що чинну редакцію Колективного договору було прийнято
рік тому. У зв’язку з тим що було виявлено деякі позиції в тексті Колективного договору, які
потребували уточнень, спільна комісія адміністрації ХАІ й профспілок узгодили пропозиції
щодо змін і доповнень до Колективного договору.
Так, вираз «професорсько-викладацький склад» замінено на «науково-педагогічні працівники», а вираз «учбовий майстер» — на «навчальний майстер». Також в тексті й додатках до Колективного договору приведено у відповідність до чинного штатного розпису
й організаційної структури та вимог законодавства України найменування деяких посад і
підрозділів, працівники яких мають певні пільги.
Зміни та доповнення до Колективного договору набувають чинності з моменту затвердження їх конференцією трудового колективу.
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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