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Протягом декількох десятків років наше підприємство, яке є основним
розробником бортової авіаційної електронної техніки в Україні, експортує свою
продукцію у Росію, Лаос, Перу ОАЕ, плідно співпрацює з Національним
авіаційним університетом.
Перш за все ваш університет є для нас одним з головних постачальників
молодих кваліфікованих спеціалістів і магістрів. Щорічно студента кафедри
радіоелектроніки проходять практику на нашому підприємстві, 3-5 випускників
майже щорічно працевлаштовуються за фахом. Декілька наших співробітників
закінчили аспірантуру НАУ, успішно захистили дисертації й займають
відповідальні посади. Ми задоволені якістю підготовки колишніх студентів
кафедри радіоелектроніки.
У минулому наш інститут неодноразово був замовником важливих
госпрозрахункових НДР, які успішно виконувалися у НАУ під науковим
керівництвом проф. Яновського Ф.И., який і понині є консультантом НДІ
«Буран» і членом науково-технічної ради нашого інституту. Багато дипломних
робіт спеціалістів і магістрів, а також дисертацій аспірантів
кафедри
радіоелектроніки виконані за тематикою, яка становить великий штерес для
нашого підприємства і впроваджені у різні розробки НДІ «Буран».
У нас є багато спільних публікацій і винаходів. Учені НАУ зробили свій
внесок у розробки бортових цифрових радіолокаторів нового покоління і

систем попередження зіткнень літаків. Наші фахівці беруть участь у наукових
конференціях, організованих у НАУ.
Ми неодноразово обговорювали із завідувачем кафедри радіоелектроніки і
визнали доцільним створити на базі НДІ «Буран» філіал кафедри
радіоелектроніки з метою подальшого підвищення якості підготовки
випускників за спеціальністю «Електронні системи», наближення викладання
до потреб розробників електронних систем. Ця ідея досі не була формально
реалізована, але реально такий філіал працює, принаймні на рівні тих
навчально-наукових результатів, про які йшлося вище.
Підсумовуючи, хотів би висловити подяку за підготовку кадрів для галузі
електроніки і плідну співпрацю у виконанні наукових досліджень, а також
підтвердити нашу згоду щодо офіційного створення філіалу кафедри
радіоелектроніки (електроніки) у НДІ «Буран».
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