
ПРОТОКОЛ №10  

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 17.12.2018 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

  

  

  

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

I. Обговорення звітів завершених г/д науково-технічних робіт. 

1. Розгляд та затвердження звіту за результатами г/д науково-технічної роботи 

«Розроблення комплекту приймально-передавального і модемного обладнання 

для модернізації тропосферної станції» за договором № ДЗ/9-2017  від 14 

листопада 2017 року. 

Доповідач: керівник роботи д.т.н., проф. Кравчук С.О. 

 

2. Розгляд та затвердження звіту за результатами г/д науково-технічної роботи 

«Розроблення дослідного зразка термінала супутникового зв’язку для експлуатації 

у складних кліматичних та метеорологічних умовах» за договором № ДЗ/33-2017  

від  04 грудня 2017 року. 

Доповідач: відповідальний виконавець роботи к.т.н., доц. Трубаров І.В. 

 

3. Розгляд та затвердження звіту за результатами г/д науково-технічної роботи «Нові 

комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства» за договором № 

Ф/75/175-2018, Наказ МОН  України  № 881 від 07.08.2018 р. (керівник роботи 

Новогрудська Р.Л.) 

Доповідач: к.т.н., доц. Скулиш М.А. 

 



РІШЕННЯ 

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

протокол №10 від 17.12.2018 р. 
 

 

І. Постановили:  

 

1. Затвердити результати виконання науково-технічної роботи «Розроблення 

комплекту приймально-передавального і модемного обладнання для модернізації 

тропосферної станції» (Науково-технічний звіт. Анотований звіт. Робоча 

конструкторська документація). Вважати, що виконана робота відповідає 

календарному плану та технічному завданню. Запропонувати в подальшому 

продовження наукових досліджень в цьому напрямку. 

2. Затвердити результати виконання науково-технічної роботи «Розроблення 

дослідного зразка термінала супутникового зв’язку для експлуатації у складних 

кліматичних та метеорологічних умовах». (Науково-технічний звіт. Анотований 

звіт. Робоча конструкторська документація та дослідний зразок. Програма 

заключних випробувань. Протоколи заключних випробувань). Вважати, що 

виконана робота відповідає календарному плану та технічному завданню. 

Запропонувати в подальшому продовження наукових досліджень в цьому 

напрямку. 

3. Затвердити результати науково-технічної роботи «Нові комп’ютерні засоби та 

технології інформатизації суспільства» (Науково-технічний звіт. Анотований 

звіт). Вважати, що виконана робота відповідає календарному плану та 

технічному завданню. Запропонувати в подальшому продовження наукових 

досліджень в цьому напрямку. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: (одноголосно). 

 

 

 

Заст. голови НТР  

НДІ Телекомунікацій 

д.т.н., проф. 

 

 

С.О.Кравчук_____________ 

 

Секретар НТР 

Інж.1 кат. 

 

 

 

Т.Л.Іванова__________________ 

 


