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Шановні викладачі, студенти і співробітники університету!
Шановні випускники й абітурієнти!
Щиро вітаю вас з нашим днем – Днем
ХАІ! Це не просто професійне свято для
всіх нас – це свято нашого дружного
колективу! Перш за все це свято батьків
авіації – наших видатних конструкторів,
учених, винахідників і розробників.
Це свято викладачів, студентів і
співробітників, які зараз творять історію
ХАІ. Це свято наших випускників, які
з честю несуть прапор ХАІ крізь роки
й славлять наш університет своїми
досягненнями й перемогами. Це
свято майбутніх інженерів – ліцеїстів
аерокосмічного ліцею та абітурієнтів,
усіх тих, хто уже обрав ХАІ для здобуття

вищої освіти. Саме ви створюєте такі
свята, які є результатом плідної й
наполегливої праці.
ХАІ має довгу історію – радощів і
розчарувань, але здебільшого –
перемог і успіхів. Якщо вчора наші
випускники
ставали
провідними
фахівцями
авіа-,
приладой
машинобудування,
то
тепер
наші студенти підкорюють світ у
найрізноманітніших галузях і стають
провідними ІТ-фахівцями, акулами
бізнесу, відомими науковцями й
винахідниками,
космонавтами й
олімпійськими чемпіонами.

Ми докладаємо максимум зусиль,
щоб зберегти для нащадків велику
школу ХАІ, залишатися провідним
європейським вищим навчальним
закладом і посісти перші місця у
світових рейтингах. Ми варті жити
в країні з високим рівнем освіти,
державними гарантіями й високим
рівнем розвитку науки. Тому будемо
разом
працювати й розвивати
наш університет, щоб на довгі роки
забезпечити нам стабільність і
процвітання!
З найкращими привітаннями,
Володимир Кривцов, ректор ХАІ

ЯРМАРОК
ВАКАНСІЙ

ДЕНЬ ХАІ.
ІСТОРІЯ СВЯТА

УЧОРА Й СЬОГОДНІ

СТУДЕНТСЬКА
ВЕСНА-2016

64 компанії
й кілька тисяч студентів
узяли участь у “Ярмарку
вакансій”, який відбувся 26
квітня в ХАІ.

Кожного року тисячі
випускників, студентів,
викладачів і співробітників ХАІ
відзначають своє професійне
свято. З чого все починалося?

У ХАІ відбулася зустріч
ветеранів.
Пройшли заходи,
присвячені Дню перемоги й
Дню пам’яті та примирення

Студенти ХАІ з Нігерії
підкорили членів журі
конкурсу й посіли почесне
перше місце в номінації
«Вокальний номер».
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СТУДЕНТСЬКО-ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
«ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ-2016»

ІСТОРІЯ

ТЕМА НОМЕРА

ПОДІЇ

ДОЗВІЛЛЯ

26 квітня 2016 року Національний
аерокосмічний
університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» в межах
щорічного
студентського
форуму
«Ярмарок вакансій-2016» відчинив свої
двері для провідних підприємств із
різних куточків України. Із кожним роком
кількість учасників «Ярмарку» зростає.

Цьогорічний захід до участі у форумі
залучив 64 підприємства. Здебільшого
це розвинуті престижні компанії, у
яких розпочати свою кар’єру мріє
мало не кожен випускник. У цей день
близько 2000 студентів, випускників,
викладачів університету й представників
підприємств і компаній відвідали форум.
Перш за все на «Ярмарку» було
представлено
багато
промислових
підприємств України, які протягом
тривалого часу плідно співпрацюють із
ХАІ. Серед них Державний концерн
«Укроборонпром», що об’єднує більше
ніж 100 підприємств промисловооборонного комплексу України.
Концерн «Укроборонпром» входить до
переліку підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки й безпеки України.
Давніми партнерами університету є
такі промислові гіганти, як Державне
підприємство «Антонов» і Акціонерне
товариство «Мотор-Січ»,
які щорічно
відчиняють свої двері для випускників
ХАІ. ДП «Антонов» – одне з небагатьох
підприємств світу, що реалізують повний
цикл створення сучасного літального
апарата. У свою чергу, АТ «Мотор-Січ»
виконує повний цикл створення сучасних
авіаційних двигунів.

До промислового сектору на
«Ярмарку
вакансій-2016»
також
приєдналися
ХДАВП,
ДП
«ХАКБ»,
«Конструкторське бюро «Південне»
ім. М. К. Янгеля», ДП «Завод ім.
В. О. Малишева», ДП «Івченко –
Прогрес»,
ВАТ «Турбоатом», ДП
«Харківський приладобудівний завод
ім. Т. Г. Шевченка», ДП «ФЕД», ПАТ
«ФЕД», ТОВ «Прогресстех-Україна»,

ПАТ «Український науково-дослідний
інститут
авіаційної
технології»,
ТОВ «ВО Овен», ПАТ «Вовчанський
агрегатний завод», ДП НВК «Прогрес»,
ПрАТ «Харківський завод транспортного
устаткування», ТОВ «Варіант Агро Буд».
Генеральним спонсором «Ярмарку
вакансій-2016» виступила компанія
Nix Solutions Ltd, яка була заснована
в 1994 році й на сьогодні стала одним
із флагманів IТ-аутсорсингу в Україні
із серйозним портфелем виконаних
проектів. Багата історія, міцні традиції,
інноваційний комплексний підхід до
вирішення завдань клієнтів і реальна
турбота про їхній бізнес є основою успіху
компанії, що дозволяє їй динамічно
розвиватися, постійно розширюючи
перелік послуг і підвищуючи їхню якість.

Також
своє
бажання
стати
спонсорами
цьогорічного
форуму
висловили компанії Epam Systems і
SoftServe.
IT-сфера на «Ярмарку вакансій-2016»
представлена також такими компаніями,
як
«DataArt»,
«Fulcrum
Software»,
«Program-Ace LLC», «Intetics»,
«Zone
3000», «Qualium Systems», «Zfort Group»,
«Grid Dynamics», «Sigma Software»,
«Intetics», «DB Dest», «TeamDev», «G5

КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА
ПРОФСПРЯМУВАННЯМ НА
“ЯРМАРЦІ ВАКАНСІЙ-2016 “
28 %

41 %

31 %
Промислові підприємства
Компанії сфери ІТ
Підприємства сфери фінансів та послуг

ЕРАМ Systems – одна з найбільших ІТкомпаній світу: вона є визнаним лідером у
таких галузях, як розроблення, тестування,
супровід,
інтеграція
й
підтримання
програмного забезпечення (ПЗ) і бізнесдодатків; створення відокремлених центрів
компетенції, тестування й контролю якості
ПЗ; ІТ-консалтинг із урахуванням галузевої
специфіки бізнесу.
SoftServe – найкращий IT-роботодавець
України. Компанія спеціалізується в галузі
розроблення програмного забезпечення
й надання консультаційних послуг. Із 1993
року SoftServe співпрацює з організаціями
від розміру стартапів до лідерів індустрії з
Європи й Північної Америки, допомагаючи
їм у їхньому розвитку.

Games», «Аквелон Україна», «ART LEMON»,
«Gameloft».
Національний
аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
«ХАІ»
славиться
не
лише
висококваліфікованими
фахівцями
технічних і IT спеціальностей. Наші
студенти потрібні й у сфері фінансів
і послуг. Щороку все більше відомих
розвинених компаній знайомляться з
випускниками ХАІ та відзначають їхні
здібності й високий професійний рівень.

Учасниками сектора галузі фінансів
і послуг на «Ярмарку» цього року
виступили ТОВ «Проктер енд Гембл
Україна», ПрАТ «Філіп Морріс Україна»,
ДУ «Державний інститут праці та
соціально-економічних
досліджень»,
ТОВ «Смарт Вендер Трейд», Харківська
філія ПАТ «Укртелеком», Call-центр
«DEALIST», ПАТ «САН ІнБев Україна»,
«Aspect translation company», ПАТ КБ
«Приватбанк», Центр сприяння бізнесу
«Олександрія», «Lifecell», «Biir», «ДаждьГаз», ТОВ «ЛОТ».
Також партнерами ХАІ вже багато
років
є
Харківський
обласний
центр
зайнятості
та
Центр
управлінського консалтингу «Софія»,
які постійно допомагають нашим
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КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У “ЯРМАРЦІ
ВАКАНСІЙ” У ХАІ 2007-2016 РОКИ
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студентам, надаючи цінні поради
щодо працевлаштування, регулярно
проводять тренінги на теми «Як успішно
пройти співбесіду», «Як правильно
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скласти резюме» і подібне.
Щорічний студентсько-промисловий
форум «Ярмарок вакансій-2016» надає
можливість студентам і випускникам

За Авіакадри
університету не тільки заявити про
свої професійні можливості, знання
й практичні навички потенційним
роботодавцям, але й отримати унікальну
нагоду визначитися з місцем практики,
програмами перспективних стажувань
і
майбутнім
працевлаштуванням.
Роботодавці, у свою чергу, мають змогу
підібрати кваліфікованих співробітників
на відкриті вакансії, що є запорукою
успіху обох сторін-учасників форуму.
Олена Кононенко,
керівник проекту «Ярмарок вакансій»

ЕКСКУРСІЯ НА ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ»
Коли за вікном починає яскравіше
світити сонце, весна вже відчувається
всіма фібрами душі і внутрішній світ
прагне до «підзарядки» – настає час для
подорожей.
До 110 річниці з дня народження
видатного конструктора О.К. Антонова і як
популяризацію застосування теоретичних
знань у практичній діяльності створення
літальних апаратів ректоратом і кафедрою
103 «Проектування літаків та вертольотів»
Національного
аерокосміч¬ного
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
для студентів, аспірантів і викладачів
факультету № 1 було організовано
екскурсію до м. Київ на державне
підприємство «АНТОНОВ».
Зустріч
із
працівниками
підприємства пройшла досить гостинно,
у комфортних і дружніх умовах була
можливість повністю зануритися в
атмосферу змістовної екскурсії. Широко
відкритими дверима зустрів нас музей
підприємства, де була проведена
детальна екскурсія від народження й
життєвої позиції геніального українського
авіаконструктора О.К. Антонова та
його колег і послідовників до сучасної

діяльності підприємства. Відвідувачі
почули багато цікавих і маловідомих
фактів, подробиць про багатогранність
таланту О.К. Антонова та історії
створення його літаків, їхні конструктивні
особливості. Музей вразив своєю
компактністю, сучасним інтер’єром,
насиченістю стендовими й кордовими
моделями літаків.
Відвідали цехи статичних випробувань,
агрегатного й заключного складання, які
здивували своєю організацією, масштабами
виробництва й комплектуванням. Мали
можливість спостерігати за підготовкою й
ходом виконання статичних випробувань
деталей конструкцій та агрегатів літаків.
Дізналися й детально розглянули найновіші
конструктивно-технологічні
рішення
й особливості їхнього застосування в
конструкції сучасного літака Ан-158.
Найбільш
феєричною
подією
першої частини екскурсії був політ
на авіатренажері літака Ан-124 з
висококваліфікованим основним пілотом,
що подарувало неймовірні враження.
Екіпаж складався з п’яти пасажирів і
другого пілота, яким міг стати кожний
охочий відчути себе за штурвалом

«легенди».
З посмішкою на обличчях і піднесеним
настроєм від справжнього виробництва
наших літаків група готова була до
продовження екскурсії. Але ніхто не
очікував, що на аеродромі КИЇВ (Антонов)
чекає «маштабний» сюрприз.
Із записів відвідувача: «Ось автобус
зробив останній поворот на аеродром
– і всі побачили його… Так, це був
найбільший у світі транспортний літак Ан225 «Мрія». У салоні стало чути заклики,
жваво почалося обговорення й обмін
інформацією про історію створення
літака, його призначення, конструктивні
і технологічні особливості, участь у
міжнародних заходах і проектах... Та все
це тільки теорія, а практичне знайомство
нас очікувало попереду…»
Усе почалося з огляду зовнішнього
вигляду літака, його неймовірні габаритні
розміри й довершений дизайн вражали.
Далі були зроблені перші кроки до
дослідження внутрішнього компонування
вантажного відсіку й кабіни пілота. Крісло
приміряли і студенти, і викладачі, а
інженер розповідав безліч цікавих фактів,
особливо стосовно конструкції планера
літака Ан-225 «Мрія» і його «життя» як на
землі, так і в небі.
Дякуємо організаторам за незабутні
враження, які сприяли підняттю духу й
бажання вдосконалюватися в теоретичній
підготовці для розвитку української авіації.
Лілія Буйвал,
аспірант кафедри № 103
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ПОДІЇ

ДОЗВІЛЛЯ

Вместо эпиграфа: Ранней весной 1930 года в поле возле хутора Литвиновка, что в Померках, появились двое мужчин. Они чтото меряли шагами, чертили в блокноте, показывали дуг другу, советовались, спорили. Один из них – легендарный авиаконструктор
Константин Алексеевич Калинин (расположить ХАИ в Лесопарке было его идеей). Вторым был главный инженер Харьковского
авиазавода Григорий Ефимович Петров (Горбенко) – первый ректор будущего ХАИ. Так родился наш институт, ныне университет.
Старейшая аэрокосмическая школа страны и Европы.

Каждую последнюю субботу мая
вечернее небо над Лесопарком
озаряет фейерверк. Гремят гимн
ХАИ и многотысячное «Ура!» Так
заканчивается
главный
праздник
университета – День ХАИ. А начинается
он ранним утром с торжественного
собрания коллектива, приветственных
речей,
выставки
авиатехники
и
традиционного марша факультетских
колон. Здесь же выпускники разных
лет – обнимающиеся, плачущие,
смеющиеся,
разыскивающие
свои
группы и преподавателей, лихорадочно
вспоминающие имена и фамилии
одногруппников. Мелькают цветы,
валерьянка, шампанское, планшеты
с фотографиями детей (внуков и
даже правнуков). И в этой гремучей
праздничной солянке, как пароль,
звучит девиз, который губы повторяют
«на автомате» независимо от возраста,
года выпуска, страны проживания и
количества принятых эмоций: «ХАИ –
ЭТО Я! ХАИ – ЭТО МЫ! ХАИ – ЭТО ЛУЧШИЕ
ЛЮДИ СТРАНЫ!»
Сейчас День ХАИ воспринимается
как нечто само собой разумеющееся и
сложно представить, что до 30 мая 1998
года праздника, который бы поднимал
все ХАИ в едином порыве, не было. Нет,
ради справедливости отметим, что был
традиционный День первокурсника –

но это уже конец лета-осень. А как же
весна? День рождения ХАИ?
Первыми этот досадный прокол 12
апреля 1989 года заполнили студенты
факультета № 4 (тогда факультет
ФЛА). Вольный ветер «перестройки»
и бурлящие идеи сотен вернувшихся
из армии третьекурсников (в СССР в те
годы отменили бронь) выдали на свет
новый формат праздника, который ХАИ
доселе не видывал. Очевидцы описали
это событие в первой энциклопедии
«хаёвца» книге «И это все о нас» (1991).

«…На ярких плакатах – призывы
развернуться в любом направлении
и на любую ширину. Здесь есть все:
конкурс тортов и дембельских
альбомов, конкурс слайдов и флагов
1001-й ночи, конкурс стихов, карикатур
и анекдотов, здесь даже существует
возможность попасть в книгу
рекордов и многое, многое другое, что
с завидной фантазией рождается в
так называемых «Больших Васюках»
– штабе Дня, расположенном в
шахматном клубе «восьмерки», что, в
свою очередь, весьма символично.
Не обходится и без серьезных
профессиональных
мероприятий:
круглый стол «Перспективы развития
космонавтики»,
демонстрация
фильма «Ля Бурже» и т.п. Приобщение
к
истинно
прекрасному
дает
выставка ПОХ – «Просто Объединения
Художников». Здесь есть полотна,
писанные маслом, акварелью и
просто шариковой ручкой на бумаге
в клеточку. Несколько работ всегда
можно выиграть в лотерею, которая
продается тут же на выставке.

На Дне все интересно. Ведь
именно «космонавты» в 1990 году
возродили в Харькове знаменитые
«Тараканьи
бега»
–
зрелище,
которое дало коммерческий толчок
предпринимателям 7-го телеканала
и повергшее всю «хаёвню» в
неимоверный азарт.
Похоронное
бюро.
За
дифференцированную
плату
Вас
быстро и качественно закопают,
отпоют и, если появится желание,
откопают. Тут же работают
кооперативы по венчанию и крещению,
а также воплощается в жизнь
гуманный лозунг: «Если не все лучшее,
то хотя бы что-нибудь – детям!»
Дети студентов, преподавателей,
гостей, общественные дети, а также
дети лейтенанта Шмидта могут
попробовать свои молодые силы на
массе аттракционов с общей сутью «А
ну-ка…» («…попади», «…обгони» и т.д.)
и, в случае победы, оторвать ценный
приз.
…Здесь
запросто
можно
покататься на лошади (а может,
на коне) и даже увековечить себя
верхом в позе Наполеона, Богдана
Хмельницкого, Василия Ивановича,
Ильи Муромца или, на худой конец,
Алеши Поповича.
Кстати,
о
фото.
Просунув
голову в отверстие на щите,
Вы превращаетесь в прекрасную
деву, например – в русалку, даже

будучи мужчиной. А два Ваших
заинтересованных товарища могут
изобразить Ваш бюст, просунув
свои головы в соответствующие
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отверстия на том же щите. Дальше –
заботы фотографа.
А вечером, когда стемнеет,
всех ждут костер, отнюдь не
инквизиторский,
дискотека
и
праздничный фейерверк…»
Конечно, самолетчики, описавшие
все это в книге, не могли остаться в
стороне, и эстафету факультетских
праздников подхватил «День Маразма»
– он же праздник факультета № 1. Сейчас
можно спорить о названии, но размах
и драйв самолетчиков даже спустя годы
показывают масштаб мероприятия.
Чего только стоила «десятка», с первого
по последний этаж украшенная
гирляндами, флажками и студенческим
ширпотребом (от чертежей и конспектов
до вывешенных за окно кроватей).

За первым факультетом поднялся
факультет № 5. Свой праздник они
назвали «День коней». Название
было далеко от авиации, но суть
студенческого веселья передавало
очень точно. Главным объектом и
штабом праздника стало общежитие
ХАИ-12.
В последующие годы факультетские
праздники прочно вошли в жизнь ХАИ,
каждую весну радуя альма-матер. Но
в мае 1998 года было принято мудрое
решение объединить все праздники
в один, назвав его Днем ХАИ. Датой

празднования была выбрана последняя
суббота мая. И тут встал главный вопрос
– а как же праздновать событие такого
масштаба?
К рождению новой традиции была
привлечена команда КВН ХАИ «Люди
в белом», которая в свое время стояла
у истоков праздников факультетов. И
команда стала думать. Тогда в мозговых
штурмах родилась идея «хаёвской
демонстрации»
–
торжественного
прохождения празднично-украшенных
факультетских колон. За основу был взят
советский Первомай, поэтому лозунги,
звучащие со сцены, носили пародийный
характер той эпохи, при этом прославляя
родной институт и студенчество:
– Тома, Тома, учи законы Ома!
– Студенты, изучающие аэродинамику,
– ваше дело труба! Ура, товарищи!
– Чем шляться по поселку Жуковского,
лучше учи теорему Коши-Буняковского!
– Кто с Лобачевским дружен, тому
Пифагор не нужен!
– Студенты ХАИ, у заряженных
частиц есть свое движение! Вот
и двигайтесь к диплому в этом
направлении. Ура!
– Студенты гуманитарии, смело
используйте в процессе обучения
электронно-вычислительную технику.
Помните, чтобы компьютер работал,
его необходимо включить в розетку.
- Хвостовка дается человеку один раз
и использовать ее нужно так, чтобы не
было мучительно больно!
– Студенты! Кто рано встает, тому
любой преподаватель ставит любой
зачет!
– Девушки, дышите глубже, это
украсит праздник!
– Девушки ХАИ! Не выходите замуж
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за студентов других ВУЗов! Поддержим
отечественного производителя! Ура,
товарищи!
– Да здравствуют студенты и
студентки ХАИ и их вторые, и третьи
производные!
– Новые самолеты придумывает
тот, у кого плохие старые!
– Ни к чему деканов споры – нет
экзаменов без шпоры!
– Даже ректор наш, ребята, тоже
списывал когда-то!
Теперь уже можно уверенно
сказать, что окончательно праздник в
его нынешнем виде сформировался к
70-летию ХАИ – в мае 2000. Круглая дата
для университета, к тому же ХАИ в этот год
стал «Национальным» университетом.
Тогда же в стенах Студенческого клуба за
полчаса родилась песня, без которой не
проходит ни один День ХАИ:
Знай, это ХАИ!
ХАИ каждый год свой день отмечает,
Знай, это ХАИ!
Ему не мешай, ХАИ отдыхает!
Она прозвучит и на этот раз. В
майский вечер последней субботы
месяца, на стадионе ХАИ. Уже по старой
«хаёвской» традиции.
Александр Кушнаренко

ЛЕГЕНДА, ЯКА ПІДКОРИЛА НЕÁО…
7 і 8 травня на аеродромі «Коротич» у Харкові проходив Фестиваль авіації, який організував
Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової. Однією з основних подій програми стала поява в небі
легендарного літака Другої світової війни ПО-2. Сьогодні такий літак є єдиним збереженим в Україні
зразком техніки Другої світової війни. Цей літак, повністю відтворений і відремонтований на базі
ХАІ, випробуваний льотчиками Харківського аероклубу і допущений до експлуатації. Саме на таких
літаках воювали дівчата-льотчиці у складі нічного ближнього бомбардувального полку, багато з яких
стали Героями Радянського Союзу.
Літак ПО-2 зібраний з оригінальних деталей, що збереглися на одному з авіаремонтних заводів
України. Двигун – повністю оригінальний, привезений зі складу у Воронежі у 2-х примірниках. Один
ще працює до цих пір. Літак створювала команда ентузіастів із клубу «Зліт-ХАІ» ім. Г.М. Чуба. У ХАІ
було створено два екземпляри таких літаків. Доля одного з них, на жаль, трагічна. Другий літак радує
нас на Дні ХАІ кожного року. Це насправді унікальний літак. Велика подяка всім, хто брав участь у
створенні ПО-2.
Сергій Поліщук, випускник ХАІ 1978 року
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РЯДКИ ІСТОРІЇ
5 травня 1945 р. було засновано Дослідне КБ № 478, тепер
Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
ім. О.Г. Івченка. Підприємство охоплює повний цикл створення
авіадвигунів.
6 травня 1987 р. установлено світовий рекорд дальності за
замкненим колом (20151 км.) на літаку Ан-124 «Руслан».
6–7 травня 1962 р. відбулося випробування літака ХАІ-19
інженером В.В. Рєшєтніковим.
15 травня 1987 р. уперше здійснено запуск РН-11К25
«Енергія». У цьому проекті брали участь деякі харківські
підприємства, зокрема «Хартрон» і «Комунар».

15 травня 1938 р. народився д.т.н. професор, завідувач
кафедри проектування ракетно-космічних апаратів ХАІ, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки (1995 р.) В.Є.
Гайдачук.
19 травня 1934 р. установлено світовий рекорд на безхвостому
планері «Осавіахімовець ХАІ». Пілот Л.С. Рижков уперше у світі на
планері такої конструкції виконав 10 мертвих петель.
19 травня 1959 р. у ХАІ створено студентське конструкторське
бюро (СКБ).
28 травня 1947 р. здійснено перший політ Су-11 із першим
вітчизняним турбореактивним двигуном ТР-1, створеним у ДКБ
А.М. Люльки.
30 травня 1998 р. розпочато щорічне святкування Дня ХАІ.

ІСТОРІЯ

ТЕМА НОМЕРА

ПОДІЇ

ДОЗВІЛЛЯ

Тамара Цепляєва, професор кафедри № 103

ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ…
ІЗ ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!
Багато років минуло від незабутнього
травня 1945 року, але й сьогодні величний
подвиг захисників і визволителів
залишається
символом патріотизму,
вірного служіння своєму народу й
нескореної сили духу захисників Вітчизни.
Шановні ветерани! Ми у вічному боргу
перед Вами! Ви заплатили надто велику
ціну за перемогу. Це – обірвана війною
молодість, мрії, скалічені тіла й загублені
долі. Дякуємо Вам за мирне небо над
головою, за спокійний сон і вільну рідну
землю!

6 травня у стінах ХАІ відбувся святковий
концерт, присвячений Дню перемоги і
Дню пам’яті та примирення. Дякуємо всім,
хто подарував справжнє свято нашим
ветеранам і співробітниками університету.
Це – Олександр Кушнаренко, вокальний
ансамбль «Палітра» під керівництвом
Шамсії Мусаєвої, Вікторія Тельна, Марія
Махно, Євгенія Мороз і духовий оркестр
ХАІ під керівництвом Максима Нагірного й
Артема Слободянюка.
Редакція газети «За Авіакадри»

ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
НА ПРАЗДНИКЕ В ХАИ
Когда
ветеранам
Фрунзенского
района В.Ф. Аверьянов (полковник в
отставке, работавший ранее на военной
кафедре ХАИ) предложил договориться
об экскурсии ко Дню космонавтики в
ХАИ, я очень обрадовалась. Директор
музея Е.Я. Кузьменко встретила нас очень
дружелюбно. Мы сразу почувствовали
себя дома, хотя многие из нас были
здесь впервые. Пришедшие на выставку
лицеисты ХАИ оперативно поставили нам

лавочки, а хор «Джерело» запел знакомые
песни, которые мгновенно подхватили
ветераны: «На пыльных тропинках
далеких планет останутся наши следы».
С праздником нас пришли поздравить
проректор В.Н. Павленко, генеральный
директор Международной ассоциации
выпускников ХАИ А.С. Кулик, начальник
учебно-воспитательного
отдела
В.Л. Краснопольский, начальник отдела
довузовской подготовки Д.В. Тиняков.
Мы
с
интересом
осмотрели
все
экспонаты, знакомые и
незнакомые фотографии
ученых и авиаторов,
причастных к развитию
самолетостроения
и
космонавтики.
Елена
Яковлевна
очень

интересно рассказала об историях,
происшедших на жизненном пути
сотрудников и выпускников ХАИ. О создании
первого самолета «ХАИ-1», о разработках,
сделанных коллективом института, показала
макеты самолетов и ракет, модель самолета,
сделанную для проведения испытаний в
режиме полета. Всем было приятно узнать,
что в Украине только выпускники ХАИ могут
полностью построить самолет. А еще – что
на специалистов ХАИ в наше трудное время
поданы заявки с приглашениями на работу.
Среди нас был летчик-испытатель
Валентин Николаевич Горин, летавший
на истребителях. Он поделился фактами
своей биографии. Оказалось, что в 1951
г. Валентин поступил в ХАИ. Однако
инструктор летного клуба, где Валя
занимался, уговорил его отказаться от
учебы и пойти служить летчиком. Валя
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позвонил родным, что едет на картошку в
колхоз, и в одной ветровке был отправлен
в Новосибирск. Только через два месяца
он написал правду и попросил выслать
теплые вещи. Так и прослужил в авиации
тридцать лет. Первым его самолетом
был МИГ-17. Точно такой, как стоит
на территории института. В.Н. Горин
удостоился чести вместо экскурсовода

ДЕНЬ МУЗЕЇВ
16 травня 2016 року на
базі
музейного
комплексу
Харківського
національного
університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова відбувся семінар
керівників і співробітників музеїв
ВНЗ Харківщини.
Дуже тепло привітали з Днем
музеїв
керівник
Департаменту
науки і освіти Харківської обласної
адміністрації А.В. Бабічев, голова
Харківського
університетського
консорціуму Л.О. Бєлова та інші.
Гостинна хазяйка музейного
комплексу Т.П. Єлісеєва доповіла,
що
збереження
історичної
спадщини є фундаментом розвитку
університету. Заступник Голови
Асоціації співробітників музеїв ВНЗ
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рассказать о технических характеристиках
и особенностях этого самолета. Его
последним самолетом был МИГ-25. Мы
сфотографировались на память около
памятника Юрию Гагарину и довольные
поехали домой.
За короткое время экскурсии
пришедшие ветераны вернулись к дням
своей молодости, еще раз прочувствовали
Харкова І.В. Калініченко розповіла
про діяльність Асоціації.
Було
відзначено, що музей Національного
аерокосмічного
університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» веде
активну
виставкову
діяльність,
чим залучає молодь до творчості,
яка стимулює процес мислення,
породжує технічні розв’язки. Але
головною подією семінару стало
нагородження
співробітників
музеїв ВНЗ почесними грамотами

За Авіакадри
свою значимость и свой вклад в экономику
Родины, позволивший вывести на орбиту
космические
корабли,
осуществить
выход человека в открытый космос. Мы
благодарим всех, доставивших нам такую
радость.
Элеонора Сидак,
член Фрунзенского СОВ

Департаменту науки і освіти
Харківської області.
Разом з іншими співробітниками
був нагороджений наш ветеран ХАІ –
О.І. Фірсов, який понад 40 років веде
активну пошукову роботу й виховує
студентську молодь.
Вітаємо з нагородою й бажаємо
подальших успіхів!
Олена Кузьменко,
керівник музею ХАІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На заміщення вакантних посад
доцентів:
по кафедрі авіаційних приладів і вимірювань – 1
посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук, вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи
– не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі електротехніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук, вчене звання – доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 10 років,
наявність наукових або навчально-методичних праць
за фахом кафедри;
по кафедрі нарисної геометрії та комп’ютерного
моделювання – 3 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат наук, вчене звання – доцент або без звання,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність методичних публікацій і наукових статей за
фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 3 посади,

вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат наук, вчене звання – доцент, стаж науковопедагогічної роботи – не менше 5 років, наявність
наукових і навчально-методичних публікацій за
фахом кафедри.
На заміщення вакантних посад
старших викладачів:
по кафедрі електротехніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом
кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 5 років, наявність наукових або навчальнометодичних праць за фахом кафедри;
по кафедрі нарисної геометрії та комп’ютерного
моделювання – 3 посади,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж

науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність методичних публікацій;
по кафедрі фінансів – 2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь
– кандидат наук або вища освіта, стаж науковопедагогічної роботи – не менше 5 років, наявність
наукових і навчально-методичних публікацій за фахом
кафедри.
На заміщення вакантних посад
асистентів:
по кафедрі конструкцій і проектування ракетної
техніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом
кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше
1 року, наявність наукових публікацій і навчальнометодичних 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:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, «ХАІ», відділ кадрів університету, тел. 788-44-60
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ІСТОРІЯ

ТЕМА НОМЕРА

ПОДІЇ

ДОЗВІЛЛЯ

УСПІХ ДУЕТУ З НІГЕРІЇ НА ФЕСТИВАЛІ
«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА»
8 квітня в концертному залі
«Україна» відбувся гала-концерт
«Студентська
весна-2016».
Фестиваль студентської художньої
самодіяльності, заснований у 1995
році, проводиться Департаментом
у справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської
міської
ради
й
Харківським
міським
центром
дозвілля молоді. Цей конкурс
художньої самодіяльності, який
щорічно збирає тисячі студентів з
усіх вишів Харкова, спрямований
на виявлення й розкриття творчих
можливостей
талановитих
самодіяльних
виконавців
і
колективів
серед
студентської
молоді.
Цього року журі конкурсу
переглянуло близько 400 номерів
художньої самодіяльності з 30 вищих
навчальних закладів Харкова.

Факультет з підготовки іноземних
громадян
нашого
університету
взяв активну участь у фестивалі й
представив на суд вокальний номер
– дует студентів з Нігерії Шонда
Пелумі Адебайо та Чима Джуда
Чімдіке, які виконали популярну
композицію Адель «Hello». З перших
акордів хлопці підкорили членів
журі конкурсу та посіли почесне
перше місце в номінації «Вокальний

номер». Яскравим і незабутнім
став їхній виступ на гала-концерті,
де вони мали величезний успіх у
глядачів. Великий внесок у перемогу
наших студентів зробили викладачі
кафедри мовної підготовки, а також
їхній куратор І. Заболотна.
Дебют хлопців з Нігерії відбувся
на
традиційному
щорічному
конкурсі
талантів
нашого
університету «Сцена напрокат», де
вони також посіли перше місце.
Ми бажаємо хлопцям подальших
творчих успіхів і виступів на інших
престижних конкурсах і концертах,
а факультет завжди допоможе їм у
цьому!
Ірина Наумова,
заступник декана з виховної роботи
факультету з підготовки іноземних
громадян

Редакція газети «За Авіакадри» вітає всіх переможців щорічного конкурсу талантів серед ВНЗ області й міста Харкова
«Студентська весна 2016»! Наш університет посів друге місце серед усіх ВНЗ – учасників за результатами загальної
суми призових місць! Ми пишаємося нашими студентами, які продовжують традиції попередніх поколінь «хайовців».
Бажаємо творчих успіхів, наснаги й нових перемог!

місце

номінація

переможець

1 місце

Естрадний вокал

Соло. Микита Бурцев

1 місце

Естрадний вокал

Дует. Шонда Пелумі Адебайо й Чима Джуда Чімдіке

1 місце

Оригінальний жанр

Силова пара брати Ілля й Олександр Тищенко

1 місце

Розмовний жанр

Шамсія Мусаєва

2 місце

Авторські твори

Антон Рулев

2 місце

Відеороботи

Дар’я Макарова, робота «TIME»

3 місце

Хореографія

Бальна пара Михайло Єфімов і Карина Андрієнко

3 місце

Інструментальний жанр

Духовий оркестр ХАІ під керівництвом Максима Нагірного й Артема Слободенюка

3 місце

Інструментальний жанр

Сергій Зубков, баян

Лауреати конкурсу Вокальний ансамбль «Палітра», керівник Шамсія Мусаєва; танцювальний колектив
«FREEDOM STYLE», керівник Євгеній Сердюк; Танцювальна студія «Джад», керівник Анастасія Малахова; соловокалісти: Марія Махно, Вадим Корнух, Євгенія Мороз, Марія Малкіна, Ольга Калюжна; оригінальний жанр: Валерія
Ломова, Катерина Ульянина.
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

ЗАСНОВНИК
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Номер віддруковано в друкарні “FartDruk”
(050) 85 200 30 , (067) 832 41 14; вул. Каштанова, 14, м. Харків.
Тираж - 1000. Газета розповсюджується безкоштовно

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ
Марія Мазорчук,
Вікторія Харченко
Олена Мицко, Олена Медведь

