
Інтерв’ю випускника НАУ 

Габрусенка Євгена Ігоровича 

 

 

На заході «НАУ збирає друзів» (Захід відбувся у Фаховому коледжі 

комп’ютерних технологій та економіки НАУ за сприянням  Навчально-

наукового інституту розвитку освіти НАУ) 

1. ПІП  Габрусенко Євген Ігорович 

2. Дата народження  28.11.1958 

3. Вкажіть ЗВО, в яких отримували освіту  КІІ ЦА (КМУГА, НАУ) 

4. Посада доцент кафедри електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей  Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету. 

5. Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних наук, доцент 

6. E-mail yevhen.habrusenko@npp.nau.edu.ua 

7. Розкажіть про свої професійнні здобутки та кар'єрні надбання  

  У 1985 - закінчення навчання, початок викладацької діяльності, 

аспірантура; 1989 - захист дисертації на здобуття ступеню кандидата наук; 

1992-1995 заступник декана ФАРЕО (тепер ФАЕТ), 1992-1996 доцент 

кафедри технічної електродинаміки, 1996 дотепер доцент кафедри ЕРМІТ 

ФАЕТ, координатор профорієнтаційної роботи ФАЕТ.  



8. Ким Ви хотіли стати, коли були дитиною?  Льотчиком. 

9. Які захоплення з дитинства Ви пронесли через усе життя?   

Літати. Навчився літати, літав на планерах та легких літаках. 

10. Де Ви навчалися після школи? Це був Ваш свідомий вибір?  З 1979 до 

1985 навчався в тодішноьму КІІЦА (тепер НАУ) на радіотехнічному 

факультеті (тепер факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікації). 

Вибір свідомий, бо електронікою займався ще зі шкільних років (за 

допомогою батька робив підсилювачі звукового діапазону), а про авіацію 

мріяв з дитинства. 

11. Чи мріяли Ви колись про освіту в іншій сфері ?  Це моя перша та єдина 

вища освіта. 

12. Чим Ви жили у студентські роки у НАУ? Що для вас було на першому 

плані?  

 На першому курсі - аби не «вилітити»,  вчився з усіх сил, далі вчився 

для професійного розвитку. 

13. Коли Ви зрозуміли, що хочете отримати освіту в НАУ?   

  Після демобілізації з армії, коли пройшов медичну комісію та  отримав 

статус  - "не придатний до навчання на пілота Цивільної авіації", вирішів, що 

все одно хочу бути в авіації.  

14. Що Вам найбільше сподобалося під час навчання НАУ? Назвіть три 

пункти 

➢ Професійній підхід викладачів щодо захочення студентів до наукової 

діяльності 

➢ Лабораторне забезпечення. 

➢ Методика викладаня та старанність викладачів 1970-х років. 

 

15. Які Ваші професійні досягнення лишилися б мрією без навчання в НАУ? 

Реалізація поклику викладача. 

16.  Розкажіть про Ваш шлях від студента до науковця  - довжиною в цілих 

44 роки 



 Я вступив до КІІЦА (зараз НАУ) на радіотехнічний факультет (РТФ, 

зараз ФАЕТ) у 1979-му після служби в армії. Оскільки після закінчення 

школи пройшло 3 роки, то на початку 1-го семестру восени 1979 мені було 

дуже важко. Але допомогли одногрупники, друзі, завдяки яким вже на 2-му 

курсі я став відмінником. З 3-го курсу я брав участь у науково-дослідних 

роботах кафедри теоретичної радіотехніки (тепер кафедра ЕРМІТ ФАЕТ), що 

допомогло мені вступити до аспірантури, по закінченню якої у 1989-му,  я 

захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Експлуатація 

повітряного транспорту". Відтоді я працював асистентом, доцентом (атестат 

доцента отримав у 1993-му), з 1992 по 1995 був заступником декана 

тодішнього ФАРЕО (тепер  ФАЕТ). А наразі роботу на посаді доцента 

кафедри ЕРМІТ поєдную з профорієнтаційною діяльністю як координатор 

(відповідальний) по факультету (ФАЕТ - колишній РТФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На зустрічі в технікумі електронних приладів 



 

 

 

 

 

 

 

 

    На факультеті ФАЕТ з випускниками шкіл 

 

17. Чи рекомендуєте Ви вступ до НАУ своїм учням, студентам, друзям, 

знайомим?   

 ОДНОЗНАЧНО до нас!!!  Й це - не лише заклик, це узагальнення 

досвіду навчання та роботи в НАУ (колишньому КІІЦА) протягом 44 років!   

18.  Ваші побажання, настанови, поради для майбутніх НАУвців  

 В нульових роках за моєю участю з'явилося гасло НАУ: 

 "Жити, Творити, Перемагати!" - яке зазначено в Актовій залі 1-го 

корпусу відтоді й дотепер. Сподіваюся, що воно буде й надалі не просто 

гаслом, а покликом до конкретних дій 

 

 

 

 

 

 

 

 Всеукраїнській захід ЗНО-ЮА 



 

 

Літня школа в НАУ 

День відкритих дверей НАУ 

 

 

 

 

 

У центрі зайнятості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мала академія наук 


