
ПРОТОКОЛ №5  

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 17.11.2020 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

  

  

  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

I. Проведення першого етапу конкурсного відбору у підрозділі проектів, виконання 

яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету. 

 

Прикладне дослідження «Інтелектуальна система керування процесом обслуговування 

гібридних телекомунікаційних сервісів у мережах 5G», керівник проекту Глоба Л.С. 

 

Прикладне дослідження «Телекомунікаційні системи та комплекси на базі рою 

дронів із самоорганізацією», керівник проекту Кравчук С.О. 

 

Науково-технічна (експериментальна) РОЗРОБКА «Розробка приймально-

передавального модуля терагерцового діапазону для високоточних систем 

наведення і керування», керівник проекту Наритник Т.М. 

 

Доповідачі: керівники проектів НДР. 

 

Фундаментальних проектів не подано. 

 

ІІ. На першому етапі конкурсу у підрозділі було ретельно розглянуто та 

проаналізовано показники наданих проектів з врахуванням попередніх здобутків 

авторських колективів запропонованих проектів, їх впровадження, наявність в 

підрозділі коштів спеціального фонду (госпдоговірної тематики, грантів, 

міжнародних контрактів, державних замовлень та інші) та обґрунтованість коштів 

необхідних для виконання даних проектів. 

 

ІІІ. Розгляд статей: (Додаток 1). 

 



РІШЕННЯ 

засідання  НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

№5 від 17.11.2020 р. 
 

 

1. Рекомендувати для участі у конкурсі КПІ ім. Ігоря Сікорського 2 проекти, 

виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету: 

з урахуванням вивільнених у 2020 році коштів: 

Прикладне дослідження «Інтелектуальна система керування процесом обслуговування 

гібридних телекомунікаційних сервісів у мережах 5G», керівник проекту Глоба Л.С. 

Прикладне дослідження «Телекомунікаційні системи та комплекси на базі рою 

дронів із самоорганізацією», керівник проекту Кравчук С.О. 

 

Рекомендувати для участі в конкурсі додатковий проект без урахування 

вивільнених у 2020 році коштів: 

Науково-технічна (експериментальна) РОЗРОБКА «Розробка приймально-

передавального модуля терагерцового діапазону для високоточних систем 

наведення і керування», керівник проекту Наритник Т.М. 

 

Надані прикладні дослідження рекомендувати тому, що на сьогодні кожний з них 

має велику перспективу щодо підвищення ефективності інфраструктури 

телекомунікацій України та може мати подвійне використання і є 

конкурентоспроможним на світовому ринку. Рівень проектів відповідає їх 

рейтингам, отриманим шляхом проведеного обговорення та попередньої 

внутрішньої експертизи в НДІ ТК. 
 

Попередні експертні бали щодо очікуваних  

результатів поданих проектів-запитів 

 

Керівник теми 
Кількість 

експертних балів 

Кравчук С.О. 92 

Наритник Т.М. 90 

Глоба Л.С. 91 

 

Фундаментальних проектів не подано. 

 



2. Рекомендувати керівникам відібраних проектів зареєструватись, та провести 

реєстрацію і оформлення проектів в єдиній інформаційній системі «Наука в 

університетах». 

3. До 20 листопада 2020 р. (включно) надати до науково-дослідної частини, для 

розгляду на рівні університету проекти, підготовлені з усіма необхідними 

додатками до проекту. 
 

 

 

 

 

Голова НТР  

НДІ Телекомунікацій      Михайло ІЛЬЧЕНКО 

 

 

Секретар НТР                  Тетяна ІВАНОВА 

 

 


