
ПРОТОКОЛ №9  

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 10.12.2018 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

  

  

  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

 

І. Обговорення інформаційних звітів за ІV квартал 2018 року, та анотованих річних 

звітів держбюджетних науково-дослідних робіт та їх затвердження. 

 

Доповідачі - керівники та відповідальні виконавці д/б НДР: 

 

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

планарних структурах та розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій» 

(О.В.Захаров). 

 

2. № 2035-П «Розробка імпульсної надширокосмугової системи радіозв’язку 

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

 

3. № 2007-П «Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління 

програмно визначуваних телекомунікаційних радіосистем» Ільченко М.Ю., 

(відп.вик.Кайденко М.М.). 

 

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 загоризонтного 

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). 

 

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

наносупутником формату 3 U CubeSat» С.О. Кравчук, (відп.вик. Н.М.Бендасюк). 

 

ІІ. Обговорення поточних справ. 

 

ІІІ. Розгляд статей: (Додаток 1). 



РІШЕННЯ 
засідання №9 НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 10.12.2018 р. 
 

 

1. Констатувати відповідність результатів роботи вимогам ТЗ на НДР за IV квартал 

2018 року. Прийняти інформаційні звіти за IV квартал по д/б НДР: №  2927-Ф,  

№ 2035-П 2927-Ф, № 2035-П, № 2007-П, № 2020-П, № 2120-П, № 2117-П,  

№ 2036/6-П.  

    Констатувати відповідність результатів роботи вимогам ТЗ на НДР за 2018 рік. 

Прийняти анотовані річні звіти по перехідним д/б НДР: №  2927-Ф, № 2035-П,  

№ 2007-П, № 2020-П, № 2120-П, № 2117-П, № 2036/6-П. 

 

2. 

 

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.    

   

   

   

   

 

 

 

 

 


