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Шановний Миколо Сергійовичу! 

Протягом останніх десяти років ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Телеоптик» плідно 
співпрацює з кафедрою електроніки (раніше радіоелектроніки) НАУ. 

Наше об'єднання спеціалізується на випуску цифрових рентгенівських приймачів, які є 
складною медичною електронною технікою. Понад 70% нашої продукції експортується в Росію, 
Францію, Німеччину, Іспанію, США. За офіційним рейтингом Міжнародної торгової палати 
України «Експортер року 2012» ми займаємо перше місце в Україні серед експортерів медичних 
та хірургічних приладів та апаратів (УКТЗЕД 902290). 

Висока конкурентоспроможність нашої продукції на світовому ринку обумовлена в першу 
чергу її наукоємністю. Це пояснює широкі контакти підприємства з провідними ВНЗ України, 
зокрема з НАУ і НУ ім. Т.Г. Шевченка, а також з інститутами НАН України. 

У 2006 році спільним наказом генерального директора підприємства і ректора університету 
була створена філія кафедри радіоелектроніки НАУ на виробничій базі «НВО «Телеоптик», де 
проводяться лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Біомедичні системи 
променевої діагностики», «Біомедичні системи функціональної діагностики» і «Первинні 
перетворювачі променевої діагностики і терапії» з використанням реального медичного 
електронного обладнання. Кожного року на підприємстві проводиться технологічна, 
експлуатаційна, науково-дослідна, та переддипломна практики студентів, що забезпечує 
знайомство студентів з принципами організації виробництва медичної техніки, виконання НДР та 
особливостями розробки електронного обладнання для медичної та ветеринарної діагностики. 
Протягом 2008 - 2012 років було прийнято на роботу 31 випускників кафедри електроніки, які 
стали базовою ланкою виробництва високотехнологічного медичного обладнання. 

Співпраця наших організацій охоплює і науково-дослідну діяльність. На замовлення ТОВ 
«НВО «Телеоптик» фахівцями НАУ були виконані науково-дослідні роботи: «Розробка 
алгоритмів обробки рентгенівських мамографічних зображень» №177-Х04 і «Математичні моделі 
цифрових рентгенівських зображень» № 629-Х09. Результати наукових робіт впроваджені на 
нашому підприємстві. 

Зараз ми пропонуємо на основі госпдоговору виконати спільну НДР «Обґрунтування 
методології і методик інноваційного розвитку підприємств України за профілем медичної 
електроніки» (науковий керівник - д.т.н., проф. Яновський Ф.Й.). Проект договору додається. 

Керівництво науково-виробничого об'єднання «Телеоптик» сподівається на подальшу 
плідну співпрацю з Національним авіаційним університетом і кафедрою електроніки за усіма 
напрямками. 

Генеральний директор 
д.т.н., професор І̂ Г" С. I. Мірошниченко 


