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Ми з вами 
живемо в епоху 

бурхливих 
подій. Постійно 

відбуваються 
зміни умов 

прийому 
абітурієнтів, що

не дуже добре 
позначається на результатах 
набору студентів. Рік, який минає, 
був наповнений і добрими, і не 
дуже приємними подіями. Багато 
різних чинників сьогодні впливає 
на наше життя як у професійному, 
так і в побутовому плані. Однак 
напередодні Нового року треба 
дивитися оптимістично в майбутнє 
й планувати своє життя з надією на 
краще!

Цього року, незважаючи 
на жодні обставини, на зміну 
випускникам прийшли понад 
тисячу першокурсників, більшість 
з яких вибрали саме ХАІ серед 
великої кількості вищих навчальних 
закладів. Нове покоління – це 
цілеспрямовані люди, які надихають 

наш професорсько-викладацький 
склад на нові звершення і знають, 
що без якісної освіти не буде 
кращого майбутнього. Тому мені 
хочеться запевнити нове покоління: 
ви абсолютно не помилися з 
вибором навчального закладу, а 
отже, і з вибраною дорогою до свого 
майбутнього. Хочу вас запевнити, що 
роки, проведені в ХАІ, безперечно, 
стануть для вас найяскравішою 
сторінкою в житті. 

Хочу щиро подякувати вам усім 
за величезну довіру й підтримку. Я 
прикладу максимум зусиль і зроблю 
все, що від мене залежить, для того 
щоб технічна освіта посіла гідне 
місце на освітньому ринку України, 
а випускники нашого університету 
були поза конкуренцією на світовому 
ринку праці. Насамперед маю надію, 
що наш університет зробить значний 
внесок у розвиток аерокосмічної 
промисловості України й світу. 
Отже, нам треба не тільки тримати 
горде звання одного з найкращих 
технічних університетів України, 
а й постійно вдосконалювати 

навчальний процес і підвищувати 
якість освіти. Майбутнє ХАІ залежить 
від кожного з нас.  

Цього року в керівництві 
факультетів відбулися кадрові зміни. 
Прийшла молода команда деканів. 
Відбуваються й інші трансформації, 
але їх не треба боятися. Прийняті 
рішення є зваженими й 
обґрунтованими. У наших планах  – 
зробити університет не тільки 
європейським, але й досягти високих 
показників у навчанні й науці, посісти 
верхні сходинки рейтингів вищих 
навчальних закладів.  

Щиро вітаю всіх з Новим 
2016 роком! Я сподіваюся, що разом 
ми зможемо досягти поставлених 
цілей. Зичу усім щастя й добробуту! 
Бажаю працівникам злагоди і спокою  
в родинах і на роботі, а студентам – 
легкої сесії і веселих свят! Ми варті 
найкращого! Творчих успіхів вам!

ОСОБЛИВОСТІ 
ПРИЙОМУ НА 

ПЕРШИЙ КУРС ХАІ

ПРО ÙО СВІДЧАТЬ 
РЕЙТИНГИ 

УНІВЕРСИТЕТІВ

СЕКРЕТИ 
ІТ-УСПІХУ

ЗНОВУ 
НА ВЕРШИНІ 

СЛАВИ

с. 2 с. 4 с. 5 – 6 с. 8

Які існують рейтинги 
університетів та якими є їхні 

особливості? Як удосконалити 
роботу викладачів, щоб 
підвищити рейтинг ХАІ в 

досяжному майбутньому?

Правила прийому 
до ВНЗ у 2016 році зазнали 

деяких змін. Хто вступає 
на денну форму навчання 

подають заяви тільки в 
електронній формі. 

Студенти ХАІ та ліцеїсти 
беруть активну участь у 
різних освітніх заходах, 

запропонованих фахівцями 
з інформаційних технологій  

різних компаній і 
підприємств. 

Майстер спорту міжнародного 
класу з кікбоксингу, майстер 

спорту України з боксу, 
асистент кафедри № 705  

Динара Жургунова 
стала чемпіонкою світу.  

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ Й СТУДЕНТИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАІ»!

З повагою, 
ректор університету

Володимир Кривцов 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ
НА ПЕРШИЙ КУРС ХАІ 
У 2016 РОЦІ

Володимир Степаненко,
керівник навчально-організаційного відділу

ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
І знову перед вами оновлений 

номер газети «За Авіакадри».  Ми 
змінили формат, ми змінили підхід 
до формування змісту газети, ми 
плануємо зробити газету не тільки 
привабливою й наповненою 

актуальною та корисною інформацією, 
але й показати, наскільки багато 
всього важливого та цікавого навколо 
нас, що потребує нашої уваги й 
осмислення. Запрошуємо всіх – 
викладачів, співробітників і студентів 
– до створення наступних номерів 
газети. Ми чекаємо нових авторів,  не 

байдужих до нашого університету! 
Ви зможете не тільки брати активну 
участь у створенні нового «контенту», 
але й стати частинкою історії ХАІ! 
Будемо раді бачити вас серед нашого 
авторського колективу.

Редакція газети «За Авіакадри»

Цього року Правила прийому 
до вищих навчальних закладів 
України, як завжди, зазнали деяких 
змін. Тому важливо звернути увагу 
й на особливості проведення 
конкурсного відбору на перший 
курс ХАІ у 2016 році. Прийом на 
навчання здійснюватиметься 
за спеціальностями відповідно 
до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2015 № 266. 

На навчання для здобуття 
ступеня бакалавра приймаються 
особи з повною загальною 
середньою освітою за результатами 
ЗНО, крім випадків, коли вступники 
мають право складати іспити або 
проходити співбесіду (перелік цих 
осіб зазначено в Правилах прийому 
до ХАІ). На навчання зі скороченим 
терміном прийом здійснюється за 
результатами фахових вступних 
випробувань за наявності освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. Якщо молодший 
спеціаліст планує здобути ступінь 
бакалавра за іншою спеціальністю, 
то при успішному проходженні 
додаткових вступних іспитів він 

також може навчатися в ХАІ, але на 
контрактній основі.

Особливу увагу слід звернути на 
те, що ті, хто вступає на денну форму 
навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти й за результатами 
ЗНО (крім осіб, які мають право 
складати іспити або йдуть поза 
конкурсом), подають заяви тільки 
в електронній формі. Усі інші 
категорії випускників подають заяви 
й необхідні документи тільки в 
паперовій формі.

Загалом абітурієнти матимуть 
можливість подати до п’ятнадцяти 
заяв на п’ять спеціальностей, 
на яких передбачено прийом 
за кошти державного бюджету. 
Подання заяв в електронній 
формі на спеціальності, на яких не 
передбачено прийому за державні 
кошти, не обмежується.

Як і минулого року, під час 
подання заяв вступник указує в 
кожній заяві її пріоритет відносно 
інших поданих заяв, причому 
1 (одиниця) – це найвища 
пріоритетність.

Оригінали подаються лише 
один раз при виборі місця 
навчання (згідно з вимогами до 
зарахування). Слід також зазначити, 
що приймаються лише сертифікати 
ЗНО, видані 2016 року, крім випадків, 
коли вступники складають іспити 
або проходять співбесіду. 

Буде також змінено розклад 
вступної кампанії, зокрема, початок 
прийому заяв і документів на 
денну форму навчання на основі 
повної загальної середньої освіти 
відбудеться 11 липня. Завершення 

прийому заяв і документів від 
вступників, які проходять співбесіди 
або екзамени, відбудеться 
20 липня, проведення співбесід або 
екзаменів – 21-27 липня. Прийом 
заяв і документів від абітурієнтів, які 
вступають на основі сертифікатів 
ЗНО, завершується 27 липня, 
оголошення рекомендацій на місця 
держзамовлення – 1 серпня. 

Під час конкурсного відбору осіб, 
які вступають до ХАІ для здобуття 
ступеня бакалавра, зараховують 
бали сертифікатів ЗНО з трьох 
предметів. Українська мова й 
література, як завжди, є обов’язковим 
конкурсним предметом. Другий 
предмет визначає приймальна 
комісія ХАІ, а третій – абітурієнт 
може вибрати з переліку, 
запропонованого приймальною 
комісією. 

Конкурсний бал обчислюється 
за формулою середньозваженої 
суми балів за всіма конкурсними 
предметами,  середнього бала 
документа про повну загальну 
середню освіту та бала за 
особливі успіхи або за успішне 
закінчення підготовчих курсів ХАІ. 
Цього року ваговий коефіцієнт 
для перших двох конкурсних 
предметів становить 0,3, для 
третього – 0,25, для атестата – 0,1, 
а для додаткового бала – 0,05. 
Розрахований конкурсний бал 
не може бути вище 200.

Узагалі процедури формування 
рейтингових списків і списків 
вступників, рекомендованих до 
зарахування, формування наказів 
на зарахування й оприлюднення 
інформації порівняно з минулим 
роком не змінилися. Детальніше з 
правилами прийому до ХАІ можна 
ознайомитися на нашому сайті 
(khai.edu).
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Володимир Копилов,
декан гуманітарного  факультету;

Марія Мазорчук, 
доцент кафедри інформатики 

ЧОМУ ВИБИРАЮТЬ ХАІ?

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ВНЗ

Cтати високо-
кваліфікованим 
фахівцем

Бажання 
навчатися 
саме в ХАІ

Почуті позитивні 
відгуки

Наявність 
потрібної 

спеціальності

Поради 
друзів і 

знайомих
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Інформація про викладачів і якість 

навчання

Розмір плати за навчання

Умови проживання в гуртожитку

Інформація про студентське життя

ПРО ЩО ХОЧЕ ЗНАТИ 
АБІТУРІЄНТ

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
У РОДИНІ ЩОДО ВИБОРУ ВНЗ

КАНАЛИ ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ХАІ
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Від студентів ХАІ
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сім’ї разом
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Думка батьків була вирішальною
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З кожним роком інтерес до 
технічних спеціальностей стає все 
меншим, і можна довго гадати, що ж 
робити, щоб зберегти студентський 
контингент. А насамперед слід 
звернути увагу на власну роботу 
й зробити необхідні висновки й 
визначити, як привернути увагу 
абітурієнтів до нашого університету 
й показати його сильні сторони. 

Протягом уже трьох років у 
ХАІ проводиться моніторинг і 
соціологічні дослідження мотивації 
абітурієнтів і ключових чинників, 
які впливають на прийняття рішень 
щодо вибору ВНЗ. Наведемо деякі їх 
результати. 

Під час соціологічних досліджень, 
які проводилися в нашому 
університеті, було використано 
методи анкетного опитування. 
2012 року в анкетуванні взяли 
участь 674 абітурієнти та їх батьки, 
2013 року – 748 студентів 1-го курсу, 
2014 року – 804 першокурсники усіх 
факультетів ХАІ. Тобто, вибірка є 
репрезентативною.

Основні запитання стосувалися 
таких напрямів:
1. Визначення чинників, що 
впливають на рішення вступати до 
ХАІ.
2. Вивчення процедури 
прийняття рішень (залучення друзів, 
батьків, учителів до обговорення 
подальшої долі та місця навчання).
3. Дослідження каналів 
отримання інформації.
4. Аналіз ефективності 
отриманої інформації про 

університет і спеціальності.
Ані політичні події, ані 

економічна ситуація протягом цих 
трьох років глобально не вплинули 
на процес прийняття рішень 
абітурієнтами. Основні результати 
наведено на діаграмах.

Як бачимо, визначальним є 
бажання отримати ту чи іншу 
спеціальність і після закінчення ВНЗ 
знайти високооплачувану роботу. 
Тут ми можемо вплинути на вибір 
абітурієнтів, розповідаючи їм про 
успіхи наших випускників. 

Основну інформацію абітурієнти 
отримують через інтернет і від 
друзів і батьків. Тому насамперед 
слід звертати увагу на імідж 
нашого університету, підвищувати 
якість надання освітніх послуг і 
здійснювати індивідуальну роботу зі 
студентами. Необхідно розміщувати 
актуальну інформацію на сайті ХАІ 
та сторінках у соціальних мережах 
– саме там абітурієнти знаходять 
дані про спеціальності й майбутню 

професію.  І не слід недооцінювати 
як вплив батьків на майбутнього 
студента, так і його думку – важливо 
інформацію подавати з різних 
боків, орієнтуючись на різні вікові 
категорії. 

Отже, є над чим працювати! Хай 
щастить!
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Завдяки новому Закону України 
про вищу освіту, прийнятому 
влітку минулого року, вищі 
навчальні заклади отримали 
більшу академічну автономію, 
але при цьому підвищилася їх 
відповідальність за власну долю. У 
нинішніх умовах вишам доводиться 
жорстко конкурувати один з одним 
за бюджетне фінансування. Тільки 
від показників самого університету 
залежить, чи прийде абітурієнт і чи 
принесе з собою «гроші».

У сучасному інформаційному 
суспільстві використання відкритих 
джерел стає все більш популярним. 
Тому місце університету в 
національних рейтингах і його 
наявність у рейтингах міжнародних 
відіграє не останню роль при 
вирішенні проблеми вибору 
навчального закладу для абітурієнтів 
і їх батьків. Щоб ефективно впливати 
на свої позиції у рейтингах, а отже, 
і на можливості фінансування, 
керівництво й викладачі 
університетів повинні розуміти 
структуру й методологію визначення 
рейтингів.

Існуючі рейтинги мають 
різні індикатори, різні принципи 
нормування й вагові коефіцієнти 
для розрахунку інтегрального 
показника.  Серед найбільш 
відомих міжнародних рейтингів 
слід зазначити ті, на позиції у яких 
можуть претендувати виші України: 
QS (Quacquarelli Symonds World Uni-

versity Rankings) і THE (Times Higher 
University Rankings). 

Певну популярність отримав 
рейтинг Webometrics, який 
відображає, як університети 
представлено в інтернеті. Ще одним 
широко відомим є так званий 

шанхайський рейтинг, настільки 
специфічний за своїми базовими 
критеріями, що найближчим часом 
навряд чи який-небудь вищий 
навчальний заклад України зможе 
до нього потрапити.

В Україні національні рейтинги 
університетів зазвичай складаються 
на основі лише одного з показників. 

Так, на опитуваннях робітників 
кадрових служб близько двох 
десятків найбільших українських і 
міжнародних компаній будуються 
рейтинги журналів «Кореспондент» 
і «Фокус». Журнал «Деньги», 
опитуючи персонал кадрових служб, 
складає так званий зарплатний 
рейтинг. За рейтингом журналу 

«Фокус» ХАІ посів 17  місце серед 
усіх ВНЗ України та 7 місце серед 
технічних.

Альтернативою є лише кількісні 
показники діяльності університету. 
Найбільш відомим національним 
рейтингом цього типу є 
«Топ- 200 Україна», який складає 
Центр міжнародних проектів 
«Євроосвіта». Ядром цього рейтингу 
є інтегральний показник (80 %), 
який визначається з допомогою 

індикаторів прямого вимірювання 
і має три складові: якість науково-
педагогічного потенціалу (42 %), 
якість навчання (26 %) і міжнародне 
визнання (12 %). Досить дивно, 
але, на думку укладачів рейтингу 
«Топ-200 Україна», 36 із 42 %, 
що визначають якість науково-
педагогічного потенціалу, припадає 
на членство в академіях наук. 
Значна частина в якості освіти 
(11 із 26 %) припадає на показник 
«масштаб ВНЗ» – відношення 
кількості студентів певного ВНЗ до 
середньої кількості студентів у всіх 
вишах країни. За цим рейтингом 
наш університет 2015 року посів 
15  місце, випередивши Харківський 
національний університет радіо-
електроніки, але поступившись 
місцем таким вишам, як Харківський 
національний університет імені 
В. Н. Каразіна та Національний 
технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут».

Додатково до рейтингів «Топ-200 
Україна», Webometrics та SCOPUS 
освітній портал Osvita.ua створив 
свій консолідований рейтинг. У 
цьому рейтингу ХАІ посідає 10 місце 
з майже 300 вишів!

Відобразити всі нюанси й 
безпосередню якість освіти в 
навчальному закладі не може 

ПРО ÙО СВІДЧАТЬ 
РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ

Webometrics ranking of world’s universities 
– вебометричний рейтинг університетів 
світу, за яким аналізують ступінь 

представлення діяльності університетів в інтернет-просторі. Рейтинг 
почали складати 2004 року і публікувати двічі на рік (у червні-липні та січні). 
Його складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної 
дослідної ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при 
міністерстві науки та інновацій Іспанії. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) також 
відомий як шанхайський рейтинг. В основу дослідження 
Китайського університету Цзяо Тун покладено показники 
кількості випускників-лауреатів Нобелівської і Філдсівської 
премій і статей, опублікованих у журналах Nature і Science. 

 THE World University Rankings – рейтинг тижневика Times 
Higher Education, що спеціалізується на питаннях вищої освіти. 
Уважається найбільш впливовим глобальним рейтингом 
університетів. Проводиться щорічно вже протягом 12 років. 
При складанні рейтингу враховуються наукова діяльність 

(30 %) та освітнє середовище (30 %), цитованість наукових публікацій (30 %), 
фінансування дослідної діяльності з боку підприємств (2,5 %) та кількість 
іноземних викладачів і студентів (2,5 %).

QS World University Rankings є одним із найпопулярніших 
і найвпливовіших рейтингів вишів. Рівень досягнень 
університетів оцінюється на основі результатів комбінації 
статистичного аналізу діяльності ВНЗ (20 %), аудийованих 
даних (включаючи інформацію за індексом цитування з 
бази даних Scopus) (20 %), кількості іноземних викладачів 

(5 %) і студентів (5 %), а також даних глобального експертного опитування 
представників міжнародної академічної спільноти й роботодавців, які 
висловлюють свої думки про університети (10 %). 
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У 2014 / 2015 
навчальному 

році в ХАІ 
вперше 

розпочала 
працювати 

інформаційно-
рейтингова 

система, у якій 
ураховується

понад 100 показників якості праці 
науково-педагогічних працівників. 
2015 року було розроблено 
положення про рейтингову 
систему, у лютому запрацювала 
система введення даних online, про 
підсумки рейтингу доповідалося 
на засіданні вченої ради в червні  
і їх було розміщено на сайті ХАІ.   
Зараз ведеться активна робота 
доопрацювання матеріалів. У 
системі зареєструвалося близько 900 
користувачів, які загалом виконали 
понад 13 500 робіт, з яких кожна 
четверта є науковою публікацією.

На рейтинг ВНЗ суттєво впливає 
кількість публікацій у виданнях, 
внесених до міжнародної бази Sco-
pus. За цим показником безумовним 
лідером у ХАІ є заступник завідувача 
кафедри № 504 д.т.н., професор 
В. В. Лукін (на фотографії), який 
протягом року опублікував 
21 наукову роботу в міжнародних 
виданнях з переліку Scopus (7 – у 
журналах і 14 – доповіді на наукових 
конференціях). 

По сім таких публікацій мають 
співробітники кафедри № 504: д.т.н., 
професор М. М. Пономаренко, 
к.т.н., докторант С. К. Абрамов, 
аспірант А. С. Рубель. По п’ять робіт у 
Scopus протягом року опублікували 
завідувач кафедри № 501 д.т.н., 
доцент В. В. Павліков і професор 
кафедри № 504 д.т.н. О. В. Тоцький.

Чотири публікації, і всі – у дуже 
престижних журналах, належать 
доценту кафедри № 202 к.т.н. 
О. О. Баранову.

 

жоден рейтинг. Важливість критеріїв 
рейтингу для різних користувачів є 
принципово різною. Наприклад, яку 
цінність для студентів і роботодавців 
має кількість цитувань наукових 
праць?  Студент цікавиться рівнем 
майбутніх доходів, а роботодавцю 
потрібен компетентний фахівець. 
На одному індикаторі можна 
зробити десятки різних рейтингів. 
При цьому індикатори мають 
вагові коефіцієнти, які вибираються 
довільно, та інтегральний показник, 
який може бути принципово різним 
через різні принципи нормування й 
різні вагові коефіцієнти.

Аналізуючи сказане вище, 
можна зробити висновки, що не 
всі рейтингові системи мають 
відкриту методику їх розрахунку 
та не всі індекси можна підвищити 
в короткостроковій перспективі. 
Найбільш «легким» шляхом 
підвищення рейтингу ВНЗ у 
досяжному майбутньому було б 
збільшення кількості наукових 
публікацій у виданнях з більш 
високим (або для початку хоча б 

ненульовим) імпакт-фактором. Це, 
зі свого боку, може привести до 
підвищення цитованості наукових 
результатів іншими дослідниками. 
Для цього необхідно підвищувати 
якість і значущість досліджень, 
а також збільшувати частку 
викладачів, здатних публікувати 
роботи англійською мовою. Останнє 
може підвищити комфортність 
навчання для іноземців з далекого 
зарубіжжя. Як наслідок, це може 
привести до збільшення їх частки 
в загальній кількості студентів, а 
отже, і до підвищення рейтингових 
позицій у деякій перспективі.

Таким чином, майбутнім 
студентам і їх батькам можна 
порекомендувати шукати й інші 
джерела інформації про якість 
освіти, а викладачам намагатися 
долати мовний бар’єр для кращої 
інтеграції в міжнародне наукове  й 
академічне середовище.

Андрій Охримовський,
доцент кафедри фізики

Микола Пономаренко,
професор кафедри

 прийому, передачі та обробки сигналів

Для того щоб бути в курсі 
останніх новітніх розробок у сфері 
інформаційних технологій, мати уяву 
про особливості своєї майбутньої 
професії, знайомитися з провідними 
фахівцями ІТ-індустрії та просто 
бути обізнаним користувачем 
ІТ-продуктів, недостатньо лише 
підкорювати простори інтернету та 
слухати своїх викладачів. Важливо 
брати участь у різних спеціальних 
заходах: конференціях, форумах, 
семінарах і конкурсах. Це дасть змогу 
не тільки інтелектуально зрости, 
але й розширити коло професійних 
знайомств для своєї майбутньої 
кар’єри, розкрити хоча б трішечки 
секрети успіху ІТ-професіоналів.  

Протягом останніх місяців 
студенти ХАІ та ліцеїсти нашого 
аерокосмічного університету брали 
активну участь у різних освітніх 
заходах, запропонованих фахівцями 
різних ІТ-компаній.
Форум Hack IT-2015 

У жовтні 2015 року в Харкові 
відбувся I Міжнародний форум з 
кібербезпеки, у якому взяли участь 
близько 400 осіб – провідні фахівці 
в галузі інформаційної безпеки, 
викладачі ВНЗ, студенти та 15 
ліцеїстів Аерокосмічного ліцею ХАІ.

Основна тема доповідей – 
кібербезпека й кіберзлочинність. 
Було обговорено уразливість 
електронних платежів і новітні 
пристрої для отримання інформації 
про банківські карти. Паралельно 
з форумом проводилася олімпіада 
– змагання серед молодих і 
талановитих IT-фахівців. Близько 
60 учасників олімпіади вели 
масштабні битви, підкоряючи етапи 
багаторівневого квесту.

СЕКРЕТИ  
ІТ-УСПІХУ

РЕЙТИНГ 

ВИКЛАДАЧІВ ХАІ

Продовження на с. 6  >> 
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Стипендіальна програма фонду 
В. Пінчука Завтра.UA 

11 листопада 2015 року в ХАІ 
відбувся тренінг для студентів «Від 
успішного проекту до успішної 
роботи: як керувати проектами» 
від представників фонду В. Пінчука 
Завтра.UA. Спікером тренінгу був 
Володимир Зубченко – фінансист, 

сертифікований British Institute of 
Actuaries і Нацкомфінпослуг України, 
голова комітету з питань освіти 
Товариства актуаріїв України, який 
належить до десяти найкращих 
актуаріїв України. Водночас він є 
кандидатом фізико-математичних 
наук і стипендіатом програми 
Завтра.UA.

Протягом чотирьох годин 
студенти, які відвідали захід, училися 
вести переговори, виступати перед 
аудиторією, проводити презентації 
й ознайомлювалися з основними 
характеристиками проектного 
менеджменту. Тренер відкривав 
секрети успіху й особливості 
втілення у життя власних ідей.

Е-вибори як елемент 
електронного урядування

У ХАІ 18 листопада зустрічали 
виконавчого директора Української 
асоціації венчурного капіталу й 
прямих інвестицій (UVCA), експерта 
Агенції з питань електронного уряду 
України, члена ради директорів 
профільного співавторства 

українських бізнес-янголів Яніку 
Мерило. Уже не вперше в ХАІ Яніка 
читає лекції нашим студентам. Її 
доповіді не тільки дуже цікаві, але 
й корисні, оскільки спрямовані 
на освітлення новітніх тенденцій 
у розбудові інформаційного 
суспільства нашої країни. 

IT Non-Stop 
28 листопада 2015 року 

відбулася конференція з 
технологій і розроблення 
програмного забезпечення, яку 
організувала компанія Data-Art. 
Конференцію відвідали наші 
студенти й викладачі, які отримали 
багато цікавої інформації про 
новітні технології розроблення 
програмних додатків для 
мобільних пристроїв, організацію 
роботи над IT- проектами, 
особливості навчання в ІТ-сфері.

Науково-технічний семінар 
КриКТехС 

Уже більше двох років на 
кафедрі № 503 проводиться 
семінар «Критичні комп’ютерні 
технології та системи», на якому 
досліджуються новітні розробки в 
області комп’ютерної та програмної 
інженерії. Спікери семінару – 
доктори й кандидати технічних наук, 
фахівці в області інформаційних 
і комп’ютерних технологій, 
професори й доценти не тільки ХАІ, 
але й інших університетів, компаній 
і підприємств України. У роботі 
семінару активну участь беруть не 
тільки викладачі й аспіранти, але 
й студенти нашого університету, 
вивчаючи новітні комп’ютерні 
технології.

8 грудня відбувся останній 
у цьому році семінар, на якому 

досліджувалися математичні методи 
оцінювання надійності й безпеки 
програмних систем. 

ProfitIT 
У жовтні цього року на кафедрі 

інформатики завдяки групі молодих 
викладачів та аспірантів почала 
роботу школа IT-фахівців ProfIT. 

Протягом двох місяців було 
проведено більше 10 заходів для 
студентів, ліцеїстів та абітурієнтів 
ХАІ. Семінари від провідних фахівців 
ІТ-компаній, IT English Speaking Club, 
«Стань студентом на один день» та 
багато інших цікавих подій відбулися 
в радіокорпусі. На період зимових 
канікул пропонується продовжити 
навчання дистанційно. Усі заходи 
висвітлюються на сторінках 
соціальної мережі ВКонтакте 
(http://vk.com/profit_khai).  

Слід звернути увагу, що в заходах, 
які відбулися, усі мали можливість 
брати участь безкоштовно. 
Головне – мати бажання, і тоді 
відчиняться всі двері для досягнення 
мети! Саме в цьому, напевно, секрет 
успіху.
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На заміщення вакантної посади 
завідувача кафедри: 
по кафедрі конструкцій і проектування ракетної 
техніки – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий 
ступінь – доктор технічних наук, вчене звання – професор 
або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 
років, наявність наукових і навчально-методичних праць за 
фахом кафедри.
На заміщення вакантних посад доцентів:
по кафедрі технології виробництва авіаційних 
двигунів – 2 посади, вимоги до претендентів: 
науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – 
доцент або без звання, наявність стажу педагогічної роботи 
та методичних праць;
по кафедрі політології та історії – 1 посада, 
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
соціологічних наук, вчене звання – доцент або без 
звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 
5  років, наявність наукових праць і методичних 
розробок за фахом кафедри;

по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 
3  посади, вимоги до претендентів:   науковий 
ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – 
доцент, стаж педагогічної роботи – не менше 10 років, 
наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри.
На заміщення вакантних посад 
старших викладачів:
по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, стаж науково-педагогічної роботи  – 
не менше 2 років, наявність наукових і навчально-
методичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі конструкцій і проектування ракетної 
техніки – 1 посада, вимоги до претендентів: 
науковий ступінь – кандидат технічних наук, стаж науково-
педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових 
публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі прийому, передачі та обробки сигналів – 1 
посада, вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом 
кафедри, стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, 
наявність навчальних посібників і праць за фахом кафедри;
по кафедрі менеджменту – 1 посада, вимоги до 
претендентів: освіта – вища за фахом кафедри, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, 
наявність наукових публікацій за фахом кафедри.

Дослідження 
науковців 

свідчать про 
те, що на слово 

«музей» у людей 
виникають не 

завжди яскраві 
асоціації. Є думка, 

що в музеї має 
бути все «музейне».

Міжнародна рада музеїв (Inter-
national Concil of Museums - ICOM) 
повідомила, що в усьому світі 
існує майже 20 000 музеїв. Але 
тут не враховано університетські 
музеї, які є музеями майбутнього й 
ґрунтуються на новій концепції.

Експозиції цих музеїв 
відображають науковий досвід 
і широкий спектр культурних 
досягнень людства. Важливою 
функцією університетських музеїв 
є якнайширше подання  матеріалу, 
призначеного для найбільш 
прогресивної частини людства  – 

молоді. Молодь не визнає 
застиглих форм, тому в музеї ХАІ 
саме виставкова зала привертає 
найбільшу увагу відвідувачів. 
На 2015/2016 навчальний рік 
заплановано шість виставок.

31 серпня, у день посвячення 
в студенти, відкрилася виставка 
робіт випускниці ХАІ 2010 року 
Валерії Реви «Головне – попереду». 
Майбутнім студентам було цікаво 
дізнатися, що вона – не тільки 
висококваліфікований фахівець, а й 
чудовий художник.

Усі видатні авіаконструктори 
володіли пензлем, і це дуже 
важливо, бо літак – це витвір 
мистецтва. Авіація і космос. У назві 
нашого університету поєднано ці 
два поняття.

Виставка «Харків космічний» 
мала великий резонанс у місті. 
Обласний канал телебачення зняв 
сюжет у виставковій залі ХАІ. В одній 
із передач АТН було висвітлено цю 
подію.

До Всесвітнього дня студентів 
відкрилася виставка «Яскрава 
феєрія». Це виставка картин 
художньої студії Олени Кішкурно. 

Олена – викладач Академії дизайну 
і мистецтв. Вона об’єднала навколо 
себе людей різного віку, які пишуть 
картини по своєму вподобанню, 
а Олена вчить їх робити це 
професійно. Студенти ХАІ виявили 
великий інтерес до цієї виставки.

Наступна виставка – ювілейна. 
Колишня співробітниця ХАІ 
присвячує її усім нам. Картини 
С. Скриннік уже знайшли своїх 
прихильників, а «Зимова казка» буде 
гарним подарунком до Нового року. 
Запрошуємо вас на цю виставку.

Заплановані в подальшому 
виставки – до 8 Березня, Дня 
космонавтики, Дня ХАІ – також 
будуть яскравими й дуже цікавими, 
бо в ХАІ інакше не можна.

ТІЛЬКИ В ХАІ!

Олена Кузьменко, 
директор музею ХАІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті. 
До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, належать: 

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:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, „ХАІ”, відділ кадрів університету, тел. 788-44-60
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2016 рік буде 
роком Мавпи, 
та не простої – 

Вогняної, оскільки 
її стихією є 

вогонь. Вогонь є 
відбиттям

безперервного
 руху вгору і він завжди вважався 
уособленням прагнення до успіху 
й самовдосконалення. Мавпа є 
креативним знаком, вона виявляє 
симпатію до людей творчих професій. 

Як святкувати Новий рік 
Місце урочистої зустрічі Нового 

року не має значення. У рік 
Мавпи веселощів не буває багато: 
феєрверки, хлопавки, бенгальські 
вогні, дзвінкий сміх, музика – все це 
доречно в новорічну ніч.

Як прикрасити будинок 
Декоруючи своє житло перед 

Новим роком, треба враховувати, 
що мавпа – рухлива, жива, 
життєрадісна й енергійна істота, 
тому прикраси повинні бути 
яскравими і різнобарвними. 

Серед прикрас будинку може 
переважати червоний колір і 
його відтінки, а також фіолетовий 
або бузковий. Не дозволено 
використовувати чорні й сірі 
тони – це може засмутити й навіть 
розсердити Вогняну Мавпу.
Що поставити на стіл

По-перше, ніякої хімії, оскільки 
Мавпа такого не любить. По-
друге, має бути якомога більше 
вегетаріанських страв і, звичайно, 
солодощів і фруктів. Прикрашати 
новорічний стіл теж бажано яскраво 
й святково, при цьому обов’язково 
запалити свічки.

Що надіти
Зрозуміло, що зустрічати 

прихід Нового року треба в 
чомусь червоному, золотому 
або помаранчевому. Також слід 
віддавати перевагу тканинам, 
які переливаються, і блискучим 
прикрасам. Наряд з органзи або 
шовку, доповнений золотими 
прикрасами, – це те, що потрібно!
До чого бути готовими

Вступаючи в Новий рік, слід 
бути готовим до того, що все 
перевернеться з ніг на голову, але 
якимось незбагненним чином 
раптом виявиться, що так навіть 
краще. Мавпа обожнює свята й 
неординарні події. Хай щастить у 
Новому році! Доброго ВАМ настрою 
та неймовірних, незабутніх, 
позитивних подій!
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Спортивною 
гордістю 

університету 
є асистент 

кафедри № 705, 
майстер спорту 

міжнародного класу з 
кікбоксингу, майстер спорту 
України з боксу Динара Жургунова. 
Напередодні Нового року ми зустрілися 
з нею й поставили кілька запитань.
- Чим був пам’ятний для тебе рік, що 
минає?

- Найяскравішою подією року 
була поїздка на чемпіонат світу з 
кікбоксингу (Unified World Champion-
ship), який проходив у м. Бенідорм 
(Іспанія) з 3 по 8 листопада. На 
участь у змаганні заявили понад 
1000 учасників. Українська команда 
складалась із 47 спортсменів. Я посіла 
перше місце в розділі Light contact і 
друге – у розділі Full contact.
- Хто готував тебе до цих змагань? 

- До чемпіонату світу мене готували 
на базі ХАІ  заслужений тренер України 

Віталій Миколайович Єрьоменко і 
заслужений майстер спорту України 
з кікбоксингу Віталій Віталійович 
Єрьоменко.
- Кажуть, дорога до спорту в  кожного 
своя. Розкажи, будь ласка, про свій 
шлях до успіху в спорті.

- Боксом я захопилася 2004 року, 
коли стала студенткою  факультету 
літакобудування Національного 
аерокосмічного університету «ХАІ». 
Під керівництвом В. М. Єрьоменка за 
спортивну кар’єру ставала призером 
чемпіонату Європи з боксу (м. Вейль, 
Данія), була багатократним призером і 
переможцем турнірів з боксу. 2009 року 
успішно виступила на чемпіонаті світу 
з кікбоксингу в розділі Light contact 
(м.  Орландо, США), а 2014 року вже стала 
фіналістом чемпіонату світу відразу в 
двох категоріях Light contact і Full contact 
(м. Марина-ді-Каррара, Італія).
- Спорт у твоєму житті забирає дуже 
багато часу. Як удається поєднувати 
роботу зі спортом?

- Чесно кажучи, сама не знаю. 

Мабуть, тому, що дотримуюсь певного 
графіка.  Перемоги не даються легко. 
Зазвичай доводиться жертвувати 
своїм дозвіллям. Зараз я працюю на 
кафедрі фізичного виховання, веду 
заняття з боксу й кікбоксингу, а ввечері 
– тренування. Багато часу працюю 
над дисертацією з історії виникнення 
й розвитку одного з наукових 
напрямів ХАІ – технології імпульсної 
металообробки.

Користуючись нагодою, хочу 
подякувати рідному ХАІ, науковому 
керiвнику й наставнику професору 
В. С. Кривцову та своїм тренерам, 
адже саме їм я завдячую своїми 
успіхами. Це вони допомагають мені 
демонструвати свої здібності як в 
Україні, так і за рубежем.
- І традиційне запитання. Які плани на 
новий рік?

- Життя – це боротьба за здійснення 
мрій. Я щаслива, що змогла досягти 
значних спортивних успіхів. Бажаю 
і собі, і  Вашим читачам вірити в 
себе, ставити амбітні цілі й завжди 
перемагати. Будьте  здорові й щасливі!


