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17 листопада – День студента

Студентські роки – це найбільш веселий і сповнений подіями час у житті кожної людини.
Це роки звершень, закоханостей, поривів і розчарувань. Кожен день несе щось нове,
незвичайне, яскраве. І не біда, навіть якщо ти вже й не студент зовсім, головне – усередині
не втратити ті почуття, які надають можливість відчути себе частиною великого
студентського братства. Вітаю всіх студентів: колишніх, теперішніх і майбутніх –
із Днем студента! Бажаю міцного здоров’я, гарного настрою, вірних друзів, щастя в
особистому житті, молодості в душі на довгі роки!
Володимир Кривцов, ректор університету

ОСНОВНІ ПОДІЇ ЛИСТОПАДА
15 листопада 2016 року в Національному аерокосмічному
університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у залі засідань вченої ради ХАІ
відбувся круглий стіл «Співпраця бізнес-спільноти та сфери освіти».
Круглий стіл – це масштабний захід, спрямований на поглиблення
плідної співпраці між ХАІ та роботодавцями України. У його роботі
взяли участь 45 представників із 22 провідних підприємств України
з різних областей: Харківської, Київської, Донецької, Дніпровської,
Запорізької, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та ін. Основна
мета заходу – допомогти в піднесенні рівня знань, практичних
навичок і професійних можливостей студентів і випускників нашого
університету, а також виробити єдине рішення щодо подальшої
співпраці між ХАІ й підприємствами України щодо підготовки кадрів і
подальшого працевлаштування випускників.
Участь у круглому столі – це можливість діалогу провідних
роботодавців країни зі сфер виробництва/промисловості й бізнесу
з завідувачами випускових кафедр Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
Із 15 до 17 листопада

в стінах ХАІ відбулася Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні
– ІКТМ 2016». У роботі науково-практичної конференції взяли участь досвідчені
й молоді вчені, аспіранти й студенти провідних вищих навчальних закладів
і установ. Робота конференції традиційно відбувалася у формі пленарного
засідання й засідання наукових секцій, які пройшли на високому науковотеоретичному рівні. Багато доповідей викликали жваві дискусії. За результатами
роботи конференції опубліковано тези доповідей, а найкращих доповідачів
нагороджено грамотами.

ХАІ.
СТУДЕНТСЬКЕ
ЖИТТЯ

HackIT –
ФОРУМ ІЗ
КІБЕРБЕЗПЕКИ

ПІШОВ З ЖИТТЯ, А В
СЕРЦІ ЗАЛИШИВСЯ…
ГОРДІЄНКО В. О.

СЦЕНА
НАПРОКАТ.
НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

с. 2-3

с. 4 – 5

с. 6

с. 8
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25–27 ЖОВТНЯ 2016 Р. У КИЇВСЬКОМУ ПАЛАЦІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПРОЙШОВ
ВОСЬМИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

досягнення

«Інноватика в сучасній освіті» – це
професійний форум освітніх, наукових і
науково-технічних інновацій в Україні, на
якому широко подані сучасні досягнення галузі
освіти. Під час освітнього форуму учасники
презентують власні розроблення й проекти,
педагогічні технології та новітні методики як
необхідні складові підвищення якості освіти
для підготовки фахівців. Форум організовано
Міністерством освіти і науки України,
Національною академією педагогічних наук

України й компанією «Виставковий Світ».
Під час форуму ХАІ було нагороджено
дипломом лауреата І ступеня в номінації
«Інновації з інтенсифікації міжнародного
співробітництва у сфері освіти, науки,
культури», дипломом лауреата І ступеня в
номінації «Сучасні інформаційні системи,
технічні засоби навчання, технології та
рішення для впровадження в освітню
практику» та дипломом за активну участь в
інноваційній освітній діяльності.

КРАÙИЙ СТУДЕНТ ХАІ
17 листопада відбувся один із
наймасштабніших проектів нашого
університету – щорічний конкурс
«Кращий студент ХАІ». Кожного
року цей конкурс проводять не
тільки для виявлення найбільш
розвинених і активних студентів,
які можуть поєднати навчання з
громадською діяльністю, культурою
чи спортом, але й для забезпечення
цікавого
дозвілля
студентів.
«Кращий студент ХАІ» – це яскравий
концерт
і
справжнє
дійство.
У конкурсі студентів обирають

перемоги

НОМІНАЦІЯ

за
п’ятнадцятьма
номінаціями.
Щоб потрапити до найкращих,
студентові чи аспірантові потрібно
докласти чимало зусиль. Хочеться
відзначити роботу організаторів
проекту, адже обирати доводиться
за багатьма критеріями. Це дуже
кропітка й важка праця. До того
ж, у них ще стоїть завдання –
зробити церемонію нагородження
яскравою
та
феєричною.
Щиро вітаю всіх учасників, адже
цей конкурс показує, що ви вже –
найкращі!

ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Катя Барабаш,
студентка факультету № 3

ГРУПА

Кращий староста

Волокітіна Марія

667м

Кращий студент за успішністю

Мамаєва Анна

724д

Кращий студент за успішністю

Куценко Єгор

239л

Кращий студент за успішністю

Халеєв Олексій

546

Кращий студент науковець

Шевченко Михайло

261м

Краща випускна робота

Такоуанг Тене Ален Блез

351м

Кращий іноземний студент за успішністю

Нгуєн Дінь Донг

360м

Кращий спортсмен

Гичка Юлія

139

Творчі таланти

Ульянін Михайло, Зубков Сергій

356м, 424

Кращий профгрупорг

Глушко Тетяна

546

Кращий працівник студентської ради

Біленко Наталія

249л

Кращий боєць ЗСТЗ ХАІ

Чорненко Дмитро

123

Кращий студент–олімпієць

Микалюк Павло

456м

Кращий працівник ДНД

Малиш Ігор

525 ст2

Кращий аспірант

Яновська Ольга, Шостак Олена

каф. 503, каф. 602

гуртожитків
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ЗАВТРА.UA

4 листопада 2016 р. в стінах ХАІ
було надано старт новому етапу
благодійного проекту «Авіатор»,
який
реалізує
«Фонд
Бориса
Колеснікова». Проект «Авіатор»
започатковано в 2012 року. За
час його проведення студенти ХАІ
відвідали міжнародні авіасалони
«Фарнборо» (2012, 2014, 2016 рр.) і
«Ле Бурже» (2013, 2015 рр.), де мали
змогу ознайомитися з передовими
технологіями й новинками галузі,
зустрітися з фахівцями та лідерами
авіабудування.
Проект має конкурсну основу,
складається із п’яти етапів відбору
студентів, кожен з яких присвячений
певній темі, пов’язаного з авіацією.
У
2016–2017
рр.
студентам
доведеться
пройти
перевірку
знань за технічними дисциплінами,
англійською мовою, загальними
знаннями з теорії та історії авіації.
Найскладнішим, напевно, у цьому
році стане етап імпровізації від
експертного журі, де конкурсантам
доведеться проявити всі свої

22 жовтня і 2 листопада в ХАІ
пройшли презентації Стипендіальної
програми Фонду Віктора Пінчука
«Завтра.UA». Спікером однієї з
презентацій став Андрій Селезньов,
стипендіат програми й засновник
стартапу Petiole, який увійшов
у шорт-лист топ-20 стартапів
світу за версією престижного
американського бізнес-каналу CNBC.
Андрій розповів історію становлення
свого стартапу й дав корисні поради
початківцям-стартаперам.

багатогранні таланти. Фінальний
етап – виступ перед експертним журі
конкурсу, де студентів оцінюють
провідні фахівці галузі на чолі
з
легендарним
конструктором
Дмитром Ківою.
Усі етапи будуть проводитися
очно в стінах ВНЗ, які задіяні в
проекті. Цього року студенти всіх
технічних спеціальностей із різних
ВНЗ можуть взяти участь у проекті.
Конкурсні завдання складають
і перевіряють члени експертної
ради, до якої входять викладачі
ВНЗ учасників проекту. Згідно з
їхніми оцінками будуть визначені
сто переможців, які влітку 2017 р.
відвідають Міжнародний авіасалон
«Ле Бурже» у Франції. Усі витрати,
пов’язані з поїздкою студентів, бере
на себе благодійна організація
«Фонд Бориса Колеснікова».
Редакція газети «За Авіакадри»

ХОЧЕШ СТАТИ СТУДЕНТОМ
ХАІ НА ОДИН ДЕНЬ?
Покоління 21 століття вже важко
чимось здивувати, але все ж таки
можливо. Сьогодні ми пропонуємо
учням середніх шкіл стати на один
день студентами ХАІ й відчути
всю
атмосферу
студентського
життя разом із тими, хто вже
попри всі випробування вступив
до університету й зараз активно
навчається.

Цей захід було запропоновано
молодими випускниками ХАІ, які вже
зрозуміли, наскільки важливо не
тільки «почути», але й «побачити»
та «відчути». Учні можуть відвідати
лекції й лабораторні заняття,

розробити разом зі студентами
ХАІ власний проект, піти з ними
на перерві до буфету, а ввечері
відвідати студентський концерт чи
зайнятися спортом.
Минулого
року
учасниками
цього заходу стали майже 150
учнів із різних шкіл Харкова й
Харківської області. Багато з них,
а саме 45 абітурієнтів, обрали ХАІ
для отримання вищої освіти, 25 –
стали нашими студентами. І це не
може не радувати! Усе починається
з маленьких кроків, одного дня в
стінах ХАІ!
Ми запрошуємо всі кафедри
університету долучитися до реалізації
нових проектів для поширення
нових знань і залучення школярів
не тільки Харкова, але й інших міст
України до стін нашого університету!
Команда школи IT-професіоналів
«ProfIT»

Що ж становить програма «Завтра.
UA»? Крім щомісячної стипендії
у 1677 грн, це добра можливість
познайомитися з успішними молодими
й досвідченими впливовими людьми.
Програма створена, щоб сформувати
співтовариство
молодих
лідерів
– нове покоління інтелектуальної
та ділової еліти країни, яке стане
рушійною
силою
прогресивних
змін в Україні. За 10 років існування
програми
силами
стипендіатів
реалізовано понад 150 соціальних
проектів. Крім підтримки особистих і
соціальних ініціатив, стипендіати мали
можливість відвідати публічні лекції,
до яких було запрошено Мухаммеда
Юнуса, Колін Пауелл, Хав’єра Солана,
Йошку Фішера, Білла і Гілларі Клінтон,
Шимон Перес, Тоні Блера, Домініка
Стросс-Кана, Кандолизу Райс та інших
світових лідерів. Усі подробиці про
умови конкурсу можна знайти на сайті
програми zavtra.in.ua.
Дмитро Чумаченко,
стипендіат програми «Завтра.UA»
асистент кафедри 304

продовження на стор. 4 >>

події

АВІАТОР-2017
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ВІДГУКИ ПРО ПРОГРАМУ ЗАВТРА.UA

корисний досвід

Павло Шеремета – міністр економічного
розвитку та торгівлі України 2014 року,
керівник Школи управління Українського
Католицького
університету,
засновник КиєвоМогилянської бізнесшколи (KMBS).
« Унікальна
п р о г р а м а ,
яка відкриває мережі завтрашніх
українських лідерів безпосередній доступ
до найкращих світових знань та їх
носіїв».
Евгений Мележик – к.ф.- м.н.,
основатель и руководитель проекта
«Социальная сеть
ученых
ScienceCommunity.org».
«Стипендиальная
программа
дала
мне
друзейединомышленников,
которым не все равно. Вот иногда очень
важно быть в кругу людей, которым
что-то в жизни нужно и что-то в жизни
интересно, и стипендиаты «Завтра.
UA» – именно такие. Ну и конечно, здесь я
нашел себе жену и получил грант на свой
проект (Science-Community.org )».
Андрей Селезнев – CTO & Co-founder @
Petiole (CNBC top 20
world startups).
«Стипендиальная
программа «Завтра.
UA» сыграла важную
роль в моей жизни.
Благодаря ей я
узнал, что в Украине живёт много
замечательных
молодых
людей,
уже к своему возрасту достигших
впечатляющих
результатов.
Возможность прикоснутся к таким
людям – бесценна».
Татьяна

Ширина
–
менеджер
образовательных
проектов Erasmus+,
Литва.
«Программа
«Завтра.UA»
дает
намного
больше финансовой
поддержки и престижного диплома.
Для меня эта программа, в первую
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очередь, – это невероятный нетворкинг
с удивительно прогрессивными и
увлеченными своими идеями молодыми
людьми.
Быть
частью
этого
сообщества, обмениваться идеями и
мыслями с другими стипендиатами –
вот самый ценный подарок, который
дарит программа «Завтра.UA».
Евгения Солдатенко – аспирант
Национального горного университета
и Университета Пуатье (Франция);
директор
«Украинско-французского
центра»
Национального
горного
университета;
куратор
проекта
«Диплом за 180
секунд».
«Программа
«Завтра.UA»
стала
чем-то
большим, чем просто стипендиальным
поощрением. Главным вдохновением
стала поддержка от фонда для моего
собственного проекта «Диплом за 180
секунд» (http://180sec.pp.ua/). «Завтра.
UA» – это огромный поток мотивации и
энтузиазма, который накрывает тебя с
головой, для всех активных студентов,
кому не безразлично свое будущее,
участие в этой программе – must be!»
Алена Виноградова – правовой
аналитик благотворительного фонда
«Право на защиту».
« П о б е д а
в
программе
стала
одной
из
поворотных
точек
в
моей
жизни.
Общение
с успешными молодыми студентамистипендиатами дало мне большой
толчок для развития. Я начала
усиленно изучать английский, искать
возможности
для
стажировок,
участвовать в других конкурсах. Поняла
важность участия в общественной
жизни. После окончания университета
пункт моего резюме о победе в конкурсе
обеспечил мне «проходные» места
практически на все должности, на
которые я подавала документы. А
дружное сообщество стипендиатов
вот уже почти десять лет составляет
круг моих самых близких друзей, коллег и
партнеров».

HackIT –
ФОРУМ ІЗ
КІБЕРБЕЗПЕКИ
Цього року вже традиційно
викладачі, студенти й ліцеїсти
ХАІ взяли участь у роботі форму
з кібербезпеки HackIT-2016, який
відбувся 7 жовтня в коворкінгцентрі Fabrica.space. HackIT – одна
з головних подій для хакерів і
висококомпетентних комп’ютерних
фахівців. Мета заходу полягає у
виявленні проблем і рішень в
умовах
постійної
інформаційної
війни, а також підготовка фахівців
із цієї тематики, що є важливим
стратегічним напрямком як для
приватних організацій, так і для
України в цілому.

На форумі в цьому році для
відвідувачів було запропоновано
доповіді від таких відомих ІТ-спеціалістів
і хакерів, як Ніка Белогорський,
співзасновника компанії Cyphort
(Сан-Франциско, США),
Ендрю
Ауернхаймер, американський хакер,
Альфонсо де Грегоріо, засновник
компанії Zeronomicon (Мілан, Італія),
Алекса Старов, дослідник у галузі
захисту інформації та приватності
лабораторії PragSec (Нью-Йорк, США)
і багато інших. Про роботу форуму й
результати можна почитати на сайті
http://hackit-ukraine.com.
Редакція газети «За Авіакадри»

P.S. Наші викладачі не тільки відвідали форум
й отримали безліч цікавої та корисної інформації,
але й поспілкувалися зі спікерами. До вашої уваги
пропонуємо інтерв’ю з відомим американським
хакером Ендрю Ауернхаймером.
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю З
ЕНДРЮ АУЕРНХАЙМЕРОМ

злодіїв. Вони до смерті бояться
політичних хакерів тільки тому,
що ми ніколи не були присутні в
політичних схемах раніше.
У деякій мірі реальними
проблемами
інформаційної
безпеки є ті фактори, які ви
перерахували, проте реальність
така, що більшість інцидентів
відбуваються через речі, які
перебувають
повністю
поза
контролем користувача. У більшості
випадків утрата даних відбувається
не з вини користувача, а внаслідок
недбалого поводження компанії,
якій ви їх довірили. Натепер у
корпорацій немає стимулу для
вашого захисту. Якщо компанія
продає несправний автомобіль і ви
гинете в результаті цього, можна
сподіватися на правовий захист.
Якщо хтось продає вам послугу в
Інтернеті й віддає вашу кредитну
карту злочинцям, ні на який
правовий захист розраховувати
не можна. Це безумство. Реальна
проблема полягає в тому, що
комерційні підприємства не хочуть
піклуватися про своїх клієнтів.
– Ви стверджуєте, що всі
зломи, учинені вами, не є зломами
насправді, а становлять собою

дослідження. Що ви думаєте про
мотивацію хакерів? Ними більшою
мірою керує жага наживи або
інтерес до дослідження?
– Я думаю, що грамотне
використання технологій є досить
юридично нейтральною річчю. Це
роблять як хороші, так і погані люди.
Дуже складно провести якісний
аналіз того, скільки хороших, а
скільки поганих людей.
– Ви займаєтеся політичним
активізмом. Наскільки технології
важливі для цього?
Надзвичайно важливі. Чим би
ви не займалися у житті, в першу
чергу ви повинні використовувати
технології.
Американський
венчурний капіталіст Марк Андресс,
який винайшов сучасні веббраузери і сидить в раді директорів
Facebook і eBay, сказав: «Програмне
забезпечення поїдає світ!» Цим
висловом він хотів сказати, що будьяка компанія, яка не розробляє
програмне
забезпечення,
не
існуватиме через 50 років. Не
важливо, що ви робитеме в житті,
технології – це найголовніше.
–
Що
можуть
зробити
активісти щоб уникнути вашої
долі?
– Бути неефективними. Я думаю,
що дуже важко бути одночасно
принциповим і ефективним.
– Порадьте один фільм і одну
книгу нашим студентам.
– Книга Габріелла Колмена
«Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy:
The Many Faces of Anonymous».
Фільм «Хакерські війни» (The Hacker
Wars).
Спілкувався Дмитро Чумаченко,
асистент кафедри 304

Інформаційна безпека сьогодні є особливо актуальною проблемою. Інформація
проникає буквально до усіх сфер життя, від соціальних мереж і розміщення
інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банкоматами,
банківськими рахунками, тощо.
Україна втягнена в інформаційне протистояння. Слабке фінансування змушує
найкращі кадри долучатися до брудного заробітку. Життя людей все більше
залежить від IT. Втрати від кібератак збільшуються за геометричною прогресією.
Але протягом останніх років Україна, як і більшість інших країн світу,
робить впевнені кроки у напряму забезпечення кібербезпеки і боротьби з
кіберзлочинністю.
Тому підготовка фахівців за спеціальністю «Кіберпезпека» є одним з
пріоритетних напрямів ХАІ та інших технічних вищих навчальних закладів.

інтерв`ю

Ендрю Ауернхаймер «Weev»
– американський «сірий» хакер.
У березні 2013 р. був засуджений
на три з половиною роки за
злом
комп’ютерної
мережі
телекомунікаційного гіганта AT&T і
викрадення даних власників iPad,
включаючи
високопоставлених
співробітників
пентагонівського
агентства
DARPA,
керівних
працівників
NASA
та
інших
державних відомств США, а також
високопоставлених співробітників
Google, Amazon, Microsoft. У квітні
2014 р. Ендрю був звільнений за
рішенням апеляційного суду, який
зняв із нього всі обвинувачення.
Зараз Weev активно займається
політичною
пропагандою
й
хакітивізмом.
– Як ви вважаєте, чи є існування
хакерів у тому вигляді, у якому про
них говорять ЗМІ, міфом? Можливо,
сприйняття хакерів як головної
загрози
комп’ютерної
безпеки
послаблює увагу людей до істинних
проблем з інформаційною безпекою,
таких як слабкі паролі, утрата
флешок і ноутбуків, витоку даних
через інсайдерів у корпоративному
оточенні та ін.?
– Я думаю, що існує безліч людей,
що використовують комп’ютери
для скоєння злочинів. Багато країн
поширює цю картинку для виділення
величезних бюджетів для боротьби
з кіберзлочинністю, але їх, здається,
не хвилюють реальні злочинці. Усі
слідчі ресурси, як правило, націлені
на політичних активістів, дослідників
та інформаторів. Вони не бояться

За Авіакадри

За Авіакадри

РЯДКИ ІСТОРІЇ ЛИСТОПАДА

історія
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У листопаді 1939 р. організовано лабораторію
монтажу й виробництва літаків і лабораторію
статистичних випробувань ХАІ.
3 листопада 1955 р. із заводського аеродрому
Харківського авіаційного заводу піднявся в небо перший
серійний літак Ту-104 (конструктор А. М. Туполєв).
На всесвітній виставці в Брюсселі 1958 р. ця машина
отримала золоту медаль. Нею здійснено 26 світових
рекордів.
6 листопада 1934 р. колектив ХАІ посів перше місце
серед авіаційних ВТУЗів і третє місце серед технічних
ВНЗ країни. Підсумки участі в цьому змаганні підведено
в наказі № 121-а.
6 листопада 1909 р. затверджено устав студентського
гуртка «Аеросекція» Харківського технологічного
інституту. Головою й науковим керівником вибрано
Г. Ф. Проскуру.
10 листопада 1937 р. у ХАІ під керівництвом

академіка Г. Ф. Проскури було відроджено реактивнау
групу, створену ще в 1934 р. при «ОСОАВІАХІМі».
17 листопада 1970 р. АМС «Луна-17» уперше у
світі доставила на поверхню місяця автоматичний
самохідний апарат «Луноход-1», у створенні якого брали
участь і харківські підприємства.
19 листопада 1931 р. з метою підвищення
кваліфікації інженерно-технічних кадрів і вирішення
науково-дослідних завдань було утворено Всесоюзне
авіаційне науково-інженерне товариство АВІАВНІТО.
Найпотужнішим його центром з українських міст став
Харків.
19 листопада 1962 р. з Інституту радіотехніки
та електроніки Євпаторії в космос пішло перше
радіотелеграфне повідомлення.
23 листопада 1903 р. народився Олександр
Георгійович Івченко, конструктор авіаційних двигунів,
перший керівник ДКБ «Прогрес», генеральний
конструктор, академік.
Тамара Цепляєва, професор кафедри № 103

особистість

ПІШОВ З ЖИТТЯ, А В СЕРЦІ ЗАЛИШИВСЯ…
Про людину
завжди можна
н а в е с т и
кілька
сухих
канцелярських
цифр або дат.
Наприклад,
закінчив
ХАІ
в 1964 р.; на
кафедрі почав
працювати
асистентом із 1965-го; основний
напрямок педагогічної діяльності
–
вимірювально-обчислювальні
комплекси літаків. І так далі. Але це
не правильно. Ні духу часу, ні життя
між рядків.
А життя в цей період (як і в
подальшому)
кипіло,
швидко
змінювалося.
З
огляду
на
величезну нестачу в «плановому
господарстві» інженерних кадрів для
обслуговування авіаційної техніки,
кількість якої швидко зростала, з
1954 до 1967 рр. у ХАІ відбулося
багато змін. Був відкрито факультет
цивільного повітряного флоту (ЦПФ),
до якого увійшла наша кафедра,
потім цей факультет (як і в інших
авіаційних і деяких політехнічних
ВНЗ) було закрито. Починаючи з
1967 р. наша кафедра під назвою
«Прилади
літальних
апаратів»

розпочала підготовку фахівців в
авіаційному
приладобудуванні.
Ось у цей цікавий період на
кафедрі і з’явився за розподілом
новий випускник факультету ЦПФ
Валентин Олександрович Гордієнко.
Переходили (у зв’язку зі змінами
в навчальних планах) на інші
кафедри викладачі радіотехнічного
напрямку. А на кафедру прийшов
саме той, який їй був необхідний. Він
був потрібний тоді й необхідний до
кінця.
За життя – солідний, без
суєти, з нормальним гумором, із
педагогічними, організаційними й
музичними здібностями.
Завжди дивувала здатність як
викладача й особливо як заступника
декана тримати потрібну дистанцію
зі студентами від дружньої поради
або
побажання
до
строгого
навіювання або догани. При цьому
на зустрічах випускники різних
років насамперед шукали саме
його. Навіть ті, хто під час навчання
найбільше попадався «під роздачу»
й прізвища яких ми зі своєю
стековою пам’яттю не завжди могли
згадати.
Викликали
повагу
добре
ставлення до співробітників, солідне
– до роботи. І до життя взагалі. Часом

таке поєднання було витримувати
не просто. Особливо тоді, коли
навколо майже всі метушилися над
виниклою проблемою. Згадується,
наприклад,
перша
атестація
кафедри… І таких випадків багато.
Може бути, це в нього виявлялися
гени дідуся, який у далекому
минулому був проректором ХАІ з
господарської частини.
На жаль, перенесені операції,
соціальна
«плутанина»
з
працюючими
пенсіонерами
і
здоров’я, що похитнулося, змусили
почесного професора залишити
передчасно роботу.

І хоча ми звикли до замін,
та чи була така заміна повністю
рівноцінною,
коли
Валентин
Олександрович від нас пішов?
Вважаємо, що ні!
Анатолій Савельєв,
професор кафедри 303
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ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА В ХАІ
29 вересня у виставковому
залі музею історії Національного
аерокосмічного
університету
ім. М. Є. Жуковського
«ХАІ»
відкрилася виставка робіт художників
школи-cтудії «Ультрамарин»...

НАЙДОРОЖЧЕ ВСІХ ТИТУЛІВ - ДОБРЕ СЕРЦЕ
англійської мови). Виявилося, що я
прийшла не до того відділу. Жіночка
із бібліотеки була надзвичайно
люб’язною. Вона пояснила мені, куди
іти, до кого звертатися.
Тож я попрямувала до зали
каталогів, де мені також допомогли
працівники ХАІ розібратися з
базою даних бібліотеки. Звідти я й
попрямувала за своєю книгою. Я
відшукала те, що мені було потрібно,
але виявилося, що її не видають на
руки. Але мені дозволили зробити
копію. Постало нове питання: де
на території ХАІ її зробити? І знову
ж мені допомогли й пояснили все.
Так я отримала те, що мені було
потрібно.
Пізніше я поверталася до
гуртожитку, тримаючи в руках копію
своєї книги. І чомусь настрій був
дуже піднесений. Я потурбувала

Олександр Кузьменко,
журналіст порталу Misto.KH.UA

стількох людей через звичайну
книгу, їм довелося пояснювати
мені елементарні речі, але мені
ніхто не нагрубив і кожен намагався
мені допомогти. Це було приємно.
Адже розгубленому першокурснику
стільки всього потрібно дослідити й
дізнатися. І для того, хто перебуває
перший
місць
на
території
університету, може бути проблемою
навіть дістати потрібну книгу. Адже
ти ще не знаєш, куди йти та що
робити, губишся на величезній
території закладу.
Моя проблема була досить
простою.
Є
безліч
набагато
складніших
питань,
які
нам
потрібно розв’язувати в межах
свого навчального закладу. Але та
банальна ситуація показала, що тут
уміють допомагати студенту. І в ритмі
«давайте добре робити свою роботу»
тут працює кожен.
Анастасія Грищенко,
студентка 724д гр.

студентське есе

Вибір ВНЗ – це один із
найважливіших кроків нашої юності.
І так важливо обрати правильне
місце, де зможеш розкрити свій
потенціал і збагатитися досвідом.
Можу сказати, що вибором я
не прогадала. ХАІ – те місце, яке
потрібне саме мені й тисячам інших
студентів.
Можна багато говорити про
рівень освіти чи престиж нашого
університету. Але важливіше сказати
про людей. Працівники завжди
відіграють провідну роль, адже на
них і тримається успіх установи.
Маю бажання розповісти про
один із моїх найперших досвідів у
ролі студентки. Будучи на першому
курсі, я ще не зовсім розібралася з
відділами бібліотеки. Прийшовши до
одного відділу, я почала пояснювати,
що саме шукаю (тоді це була книга із

нашої студії та її наставників. Це
живопис – натюрморти, пейзажі,
також види Харкова. Емоційно
налаштовуємо глядача, щоб він міг
на рівні емоцій відчути те, що відчув
художник».
Ми також узяли коментар у
наставника студії Наталії Овчарової:
«Мені
подобається
писати
пейзажі, наприклад, захід сонця.
Дуже подобається вчити дітей
малювання. Я отримую від творчості
задоволення. Люблю спостерігати
за природою й відтворювати красу
пейзажів на полотнах. Граюся
з кольорами й колористичним
рішенням».
Ця
експозиція
надихнула
ліцеїстів ХАІ. З 17 листопада до Дня
студентів відкривається виставка
їхніх творчих робіт.

мистецтво

ХАІ – це єдиний ВНЗ в Україні,
випускники
якого
можуть
сконструювати й побудувати літак,
машину, яка сама по собі є витвором

мистецтва. Саме тому вже багато
років у виставковому залі музею ХАІ
регулярно проходять експозиції,
які вчать студентів законам краси.
Серед учасників студії є і студенти,
і співробітники цього ВНЗ, за
сприяння яких було організовано
цю виставку.
Роботи абсолютно різнопланові
й різнорівневі, оскільки в цій
студії можуть навчатися живопису
люди різного віку й професій. Крім
робіт учнів, також на виставці
презентовано роботи художнього
керівника студії Олега Станичного,
який, крім роботи в студії, є
викладачем у Харківській державній
академії дизайну та мистецтв.
Розміщені роботи й наставника
студії Валерії Троненко.
Мisto.KH.UA поцікавився в Олега
Станичного метою виставки. Його
відповідь: «Представляємо творчість

За Авіакадри

За Авіакадри

дозвілля

СЦЕНА НАПРОКАТ
20 жовтня в актовому залі ХАІ
відбулася найгучніша подія осені –
конкурс талантів «Сцена напрокат».
Із кожним роком заходи в нашому
університеті набирають обертів і
стають усе більш грандіозними.
Якщо минулого року до фіналу
«Сцени...»
потрапило
вісім
учасників, то цьогоріч фіналістів
було дев’ять і вони здивували
глядачів
найрізноманітнішими
талантами.
Перше місце, а також приз
глядацьких
симпатій
виборов
колектив «V6» із танцювальним
номером. Зі слів ведучих – цей
колектив новий, але спрацювалися
вони чудово, за що й отримали
заслужену винагороду.
Друге місце посів акробатичний
дует «ТЕТ-А-ТЕТ». Під час підготовки
номеру змінився склад учасників,
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але це ніяк не вплинуло на результат
і хлопці змогли здивувати журі та
глядачів своїм професіоналізмом.
Третє місце між собою розділили
Сергій Зубков, Марія Махно і Юлія
Загорулько.
Вони
виконували

«ПАРАМ-ПАМ-ПАМ». Дуже хочеться
відзначити команди підтримки
кожного з учасників. Особливо
гаряче підтримували свої таланти
студенти 6-го факультету.
Від
щирого
серця
вітаю

вокальні номери.
Не
можна
залишати
без
уваги
жарти
нової
команди
КВК «ЗДАРОВА», пісню гурту
«OptimusBand», виступ колективу
«Radio People»,
пісню Марії
Малкіної, мікс комп’ютерних ігор
і катання на велосипеді колективу

всіх учасників конкурсу й хочу
подякувати їм за незабутні емоції,
які вони подарували всім присутнім!
Із нетерпінням чекаємо нових
проектів і подій у стінах нашого ХАІ!
Катя Барабаш,
студентка факультету № 3

конкурс

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На заміщення вакантної посади професора:
по кафедрі авіаційних приладів і вимірювань –
1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
доктор або кандидат технічних наук, вчене звання
– професор або доцент, стаж науково-педагогічної
роботи – не менше 10 років, наявність наукових
праць і навчально-методичних посібників за фахом
кафедри.
На заміщення вакантних посад доцентів:
по кафедрі проектування літаків і вертольотів –
1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук, вчене звання – доцент,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність наукових праць і навчально-методичних
посібників за фахом кафедри;
по кафедрі теорії авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук або вища освіта за фахом
кафедри, вчене звання – доцент або без звання, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність навчально-методичних посібників за
фахом кафедри;
по кафедрі системи керування літальних
апаратів – 1 посада,
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
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вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук, вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи
– не менше 3 років, наявність наукових праць або
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення –
2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або
без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 3 років, наявність наукових праць і навчальнометодичних посібників за фахом кафедри.
На заміщення вакантних посад старших
викладачів:
по кафедрі проектування літаків і вертольотів –
1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь
– кандидат технічних наук або вища освіта,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше
2 років, наявність наукових праць і навчально-

методичних посібників за фахом кафедри, володіння
інтегрованими
комп’ютерними
технологіями
проектування;
по кафедрі фізики – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 2 років,
наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь –
кандидат філологічних або педагогічних наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 2 років,
наявність наукових праць за фахом кафедри або
напрямом підготовки «Філологія»;
по кафедрі мовної підготовки та природничих
наук – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь
– кандидат філологічних наук, стаж науковопедагогічної роботи – не менше 2 років, наявність
наукових праць і навчально-методичних посібників.

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