
ПРОТОКОЛ №7  

засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 18.12.2020 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

  

  

  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

 

І. Обговорення інформаційних звітів за ІV квартал 2020 року, та анотованих річних 

звітів держбюджетних науково-дослідних робіт та їх затвердження. 

 

Доповідачі - керівники та відповідальні виконавці д/б НДР: 

 

1. № 2213-Ф «Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових 

планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікації» 

(О.В.Захаров). 

2. № 2120-П «Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтального 

зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень» 

(С.О. Кравчук) 2018-2020.  

3. № 2117-П «Технологія побудови динамічних реєстрів електронних 

інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах 

гетерогенної структури» (Л.С. Глоба,  сумісна з ТЕФ) 2018-2020. 

4. №2218/2-П «Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для 

системи розподіленої генерації MicroGrid» (Л.С.Глоба, В.В.Курдеча). 

5. №2308-П «Системи зв’язку та управління безпілотних апаратів з підвищеною 

стійкістю до впливу навмисних та ненавмисних завад», Ільченко М.Ю. (Кайденко 

М.М.)  (початок НДР з 04.2020 р.) 

6. № 2316-П «Інтелектуалізація систем управління високопродуктивними 

сенсорними мережами на основі використання роботизованих об’єктів та 

обчислювальної FOG-інфраструктури». Уривський Л.О., Лисенко О.І. (початок 

НДР з 04.2020 р.) 

 

 

ІІ. Обговорення Звіту «Про наукову роботу навчально-наукового комплексу 

Інститут телекомунікаційних систем у 2020 році» та його затвердження. 

 

ІІІ. Розгляд статей: (Додаток 1). 



РІШЕННЯ 
засідання №7 НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від 18.12.2020 р. 
 

 

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

2020 року. Прийняти інформаційні звіти за IV квартал по д/б НДР: № 2213-ф, 

№2120-п, №2117-п, №2218/2-п, №2308-П, 2316-П.  

 

Констатувати відповідність результатів роботи вимогам ТЗ на НДР за 2020 рік. 

Прийняти анотовані річні звіти по перехідним д/б НДР: № 2213-ф, №2218/2-п, 

№2308-П, 2316-П та д/б НДР, що завершуються  №2120-п, №2117-п. 

 

1.2. Завершені роботи, у яких в реєстраційно-облікових документах НДР у полі 

«Очікувані результати» вказано – технології, зареєструвати у БД «Технології 

України» http://rkt.ukrintei.ua/ (Наказ МОН України № 977 від 27.10.2008 р. із 

змінами згідно з Наказом № 1297 від 01.11.2016 р.) за наказом КПІ «Про 

приймання звітів завершених у 2020 році держбюджетних НДР» по п.4. 

 

2. Звіт Про наукову роботу навчально-наукового комплексу Інститут 

телекомунікаційних систем у 2020 році» заслухано і затверджено. 

 

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

 

 

 

Голова НТР  

 

 

М.Ю.Ільченко_____________ 

 

 

Секретар НТР 

 

 

Т.Л.Іванова__________________ 

 



ДОДАТОК 1. 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ РЕКОМЕНДОВАНИХ 

ДО ВИДАННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

1.    

   

2.    

   

   

   

   

 

 

 

 

 


