
ПРОТОКОЛ №_7_  

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від _26 _._09__.2018 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

  

  

  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

I. Обговорення інформаційних звітів держбюджетних науково-дослідних робіт за  

_ІIІ__ квартал 2018 року та їх затвердження. 

 

Доповідачі - керівники та відповідальні виконавці д/б тем: 

1. №  2927-Ф «Ефекти електромагнітної взаємодії в мікрохвильових багатоярусних 

планарних структурах та розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій» 

(О.В.Захаров). 

2. № 2007-П «Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління 

програмно визначуваних телекомунікаційних радіосистем» (М.М.Кайденко). 

3. № 2035-П «Розробка імпульсної надширокосмугової системи радіозв’язку 

терагерцового діапазону частот» (Т.М.Наритнік). 

4. № 2020-П «Методи та системи управління безпроводовими сенсорними 

мережами із мобільними сенсорами і телекомунікаційними наземними вузлами та 

аероплатформами у зоні надзвичайної ситуації» (Л.О.Уривський, О.І.Лисенко).  

5. № 2120-П «Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтального 

зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень» 

(С.О. Кравчук).  

6. № 2117-П «Технологія побудови динамічних реєстрів електронних 

інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах 

гетерогенної структури» (Л.С. Глоба,  сумісна з ТЕФ). 

7. №2036/6-П «Удосконалення наземної станції керування університетським 

наносупутником формату 3 U CubeSat» (Н.М.Бендасюк). 

 

 

ІІ. Продовження строку робіт другого етапу ініціативної НДР №0116U007075 

«Створення малогабаритного морського гірокомпасу на базі динамічно 

налаштовуваного гіроскопу» до грудня 2020 року. 

Доповідач: Науковий керівник: к.т.н., доц. С.В.Іванов. 

 

ІІІ. Розгляд статей: (Додаток 1). 

 



РІШЕННЯ 
засідання №_7_ НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від _26_._09__.2018 р. 
 

 

1. Констатувати відповідність результатів роботи за _ІIІ_ квартал 2018 р. вимогам 

ТЗ. Прийняти Інформаційні звіти по д/б НДР: № 2927-ф, № № 2007-п, № 2035-п, 

№2020-п, №2846-п, №2120-п, №2117-п, №2036/6-п.  

 

2. Через необхідність додаткових досліджень та виконання на безоплатній основі 

(код джерела 7706) науково-дослідної роботи 0116U007075 «Створення 

малогабаритного морського гірокомпасу на базі динамічно налаштовуваного 

гіроскопу», строк робіт другого етапу «Розробка конструкторської та текстової 

документації на малогабаритний морський гірокомпас на базі динамічно 

налаштовуваного гіроскопу та виготовлення дослідного зразка» продовжено до 

грудня 2020 року включно. 

 

3. Рекомендувати розглянуті статті до видання в засобах масової інформації. 

 

 

Заст. голови НТР  

НДІ Телекомунікацій 

д.т.н., проф. 

 

С.О.Кравчук_____________ 

 

 

Секретар НТР 

Інж.1 кат. 

 

Т.Л.Іванова__________________ 

 



ДОДАТОК 1. 

 

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ РЕКОМЕНДОВАНИХ 

ДО ВИДАННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

1.   

 

  

2.  

  

 


