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Шановний Миколо Сергійовичу!
Співпраця науковців НАН України з провідними університетами є важливою складовою
розвитку наукової діяльності як в академії, так і в університетах, а також основою високоякісної підготовки кадрів для науково-дослідних організацій і економіки країни в цілому.
Цим листом хотів би з приємністю відзначити неформальне, але продуктивне
співробітництво, яке протягом років склалося між Інститутом радіофізики і електроніки ім.
О. Я. Усикова НАНУ і Вашим університетом, зокрема з кафедрою радіоелектроніки, яка
плідно працює в науці і готує фахівців саме для нашої галузі.
Співробітники наших організацій взаємно беруть активну участь в організації і
проведенні визнаних міжнародною науковою спільнотою конференцій, що проводяться
регулярно як в Харкові в ІРЕ НАНУ (ММЕТ, MSMW), так i у Києві в НАУ (MRRS). Праці
них конференцій, давно входять до світових наукометричних баз даних і широко цитуються
фахівцями у різних країнах. Ваші провідні науковці виступали із запрошеними доповідями
на наших конференціях, а студента і аспіранти НАУ, перш за все кафедри радіоелектроніки,
неодноразово були серед переможців конкурсів молодих учених, що свідчить про високий
рівень підготовки випускників НАУ в таких галузях як радіолокація, дистанційне зондування
та мікрохвильова електроніка.
Спільні роботи фахівців наших організацій відзначені публікаціями у відомих
міжнародних журналах «IEEE Microwave Magazine», «Aviation», «IEEE Antennas and
Propagation Magazine». Ha визнання наукових результатів i вагомого внеску в мікрохвильову
електроніку й радіолокацію завідувача кафедри радіоелектроніки НАУ проф. Яновського
Ф.Й. включено до складу Наукової ради НАНУ з проблеми "Радіофізика і мікрохвильова
електроніка." По рекомендації Ради він також був обраний членом Генеральної асамблеї
Європейської мікрохвильової асоціації (ЕиМА), де представляв Україну, Молдову і Грузію.
Хочу висловити подяку Національному авіаційному університету за підготовку
висококваліфікованих фахівців в галузі електроніки і сподівання на подальший розвиток
співпраці між нашими організаціями.
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