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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні:
1. Білик А.
2. Руденко І.
3. Ніколенко В.
4. Миронов М.
5. Зейкан М.
6. Мірасова Л.
7. Притика А.
8. Шишка Д.
9. Проноза М.
1. СЛУХАЛИ: Підготовка до експерименту зі спостереження затемнення у квітні
2014 року.
Миронов М.І. виступив із доповіддю щодо готовності приладової бази. Установка
готова та оснащена торсіндом і шовковою ниткою запропонованої конструкції
О.Ф.Пугача.
Коментар Білик А.С.: фактично слід звернути увагу на будь які процеси, які є
квазістаціонарними і мають помірне рівномірне виділення ентропії: наприклад
електрохімічне горіння.
Коментар Проноза М.І.: простір достатньо насичений енергією, тож її виділення та
перетворення іде постійно.
ПОСТАНОВИЛИ: продовжити підготовку експерименту, провести аналіз
наявних приміщень та умов для максимальної консервативності умов розміщення
установки.
2. СЛУХАЛИ: Зейкан М. Щодо проведення експериментів.
Зейкан М. виступила щодо організації і результатів проведення експериментів по
психографії.
ПОСТАНОВИЛИ: Не протоколювалось.
3. СЛУХАЛИ: Білик А.С. Роботи щодо проекту «Пошук».
Не протоколювалось .

4. СЛУХАЛИ: Організаційні питання.
Запропоновано затвердити нову форму ведення наукових тематик Центру:
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Форма Т-1
Затвердження тематики
Назва тематики:
Шифр, гриф:
Подавач:
Належність:
Цільовий відділ:
Мета тематики:
Керівник:
Актуальність теми, обґрунтування, публікації:
Зв’язок тематики із іншими науковими
тематиками Центру:
Вирішувані задач досліджень:
Об’єкт досліджень:
Предмет досліджень:
Методи досліджень:
Очікувана наукова новизна результатів:
Очікувана практична користь результатів:
Часові рамки та план роботи:
Потрібні ресурси та їх джерела:
Залучені відділи, працівники:
Погоджено:
Зав. відділом інф.тех.забезпечення
Кириченко О.Г.
Затверджено на засіданні координаційної ради УНДЦА «Зонд» №___ від ______
Голова Центру
к.т.н., доц. Білик А.С.
МП

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити нову форму ведення наукових тематик Центру,
відтепер провадити наукові тематики відділів тільки згідно заповнених тематик по
формі Т-1, стверджених керівником відділу, головою та координаційною радою.
4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 5.03.2014..
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
5.03.2014.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

