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• модифікування  методики розрахунку 

  
• розроблення методики інтерпретування 

результатів оцінювання 

  
• здійснення відновлювання даних 

• розрахунок індикаторів екологічної 
сталості 

• здійснення розподілу регіонів України за 
екологічною сталістю 

• проведення аналізу результатів 
оцінювання екологічної сталості 



Сталий 
розвиток у 
контексті 
якості та 

безпеки життя 
людей 

•системне узгодження даних  
різної природи трьох вимірів  
сталого розвитку; 

•аналіз впливу сукупності 
загроз на сталий розвиток. 







оцінювання сталого розвитку - створення наукової 
школи на рівні університету під керівництвом Ректора; 

інтегровані процеси та технології сталого розвитку 
виробництв; 

техногенна безпека хімічних виробництв; 

ресурсо- та енергозберігаючі технології; 

автоматизовані системи проектування, експерименту 
та керування технологічними процесами; 

розроблення математичних моделей та оптимізація 
хіміко-технологічних процесів та систем. 



Сталий розвиток - це новий науковий напрямок школи 
(фундатор групи д.т.н. Статюха Г.О.). Необхідність у 
розробці індикаторів сталого розвитку була відзначена в 
"Порядку денному на 21 століття", прийнятому на 
Конференції ООН по навколишньому середовищу та 
розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р.  
Кафедрою кібернетики хіміко-технологічних процесів за 
участі учбово-наукового комплексу "Інститут прикладного 
системного аналізу" розроблений програмний комплекс 
оцінювання регіонального індексу екологічної сталості, 
що враховує національні пріоритети в екологічній політиці, 
зокрема радіаційне та техногенне навантаження.  



Техногенна безпека (керівник к.т.н. Бойко Т.В.). Розроблено 
програмну систему, яка реалізує розрахунок показників небезпечності 
промислових об'єктів для підприємств, розташованих на території 
України. База даних програмної системи має відомості про всі 
фактори природної небезпечності України, а також відомості про 
більш ніж 400 небезпечних речовин. Запропоновано підхід до оцінки 
небезпечних видів діяльності промислових підприємств. В основу 
підходу покладені поняття індексів ризику, потенційної шкоди, 
токсичної небезпечності, пожежо- та вибухонебезпечності на основі 
яких визначається індекс відносної небезпечності, а також індекс 
регіональної небезпечності 



Розробки з експериментально-статистичного моделювання стали у 
великій нагоді при освоєнні напрямку "Продуктова інженерія" 
(керівник - к.т.н. Складанний Д.М.). В межах цього напрямку 
досліджуються методи і підходи по розробці технологій і рецептур 
виробництва хімічних продуктів з заданими властивостями. 
Розроблений пакет програм для вирішення задач на базі 
експериментально-статистичні моделей STAT-SENS широко 
використовується як в дослідженнях технологічних об'єктів так и і в 
навчальному процесі. Наукове співробітництво з Вашингтонським 
Університетом в Сент-Луїсі (США) в цьому напрямку оформлене 
відповідною угодою на рівні керівників навчальних закладів і вже 
дало певні наукові результати, що знайшли відображення в сумісних 
наукових праця 



Нове дихання отримав напрямок Математичне моделювання 
технологічних процесів (керівник групи доцент, к.т.н Безносик Ю.О.) 
з можливістю використовувати експериментальну базу Інституту 
технічної хімії Технічного Університету м. Дрездена, Німеччина. На 
кафедрі розроблена інтелектуальна система підтримки прийняття 
рішень для вибору й моделювання процесів очищення газових 
викидів підприємств хімічної та суміжних галузей промисловості 
проведено детальний аналіз процесів і методів очищення викидних 
газів. По результатах цього аналізу спроектовані та розроблені база 
даних та база знань для процесів знешкодження шкідливих викидів.  



Нові перспективи в вирішенні виробничих проблем відкрились з появою 
проекту UNIDO "Більш чисте виробництво". Наголос на екологічну складову 
та сталий розвиток виробництва дає можливість використати накопичений 
великий досвід АСУТП (керівник групи проф., к.т.н. Медведєв Р.Б.). 
Проводиться науково-дослідницька робота з метою використання досягнутих 
на кафедрі результатів в галузях імітаційного моделювання (моделююча 
система STAR), керування та оптимізації для суттєвого поліпшення основних 
показників реакторного блоку, а саме безпеки, технологічних та економічних. З 
фірмою Honeywell, м. Київ проводиться робота по застосуванню програмного 
продукту RMPCT (Robustness Modeling Predictable Control Technology), який 
призначений для обробки результатів експериментів, моделювання і 
оптимізації технологічних процесів та впровадженню контролера Experion PKS 
для оперативного управління. 



Тісне співробітництво з науковими школами: 
 
 Англії (UMIST, Манчестер). 
 Німеччіни (Університети Дортмунда і Дрездена). 
 Польщі (Політехніка, Жешув). 
Норвегії (Університетський коледж м. Йовік ). 
 США (University of Utah, Salt Lake City; University of 
Minnesota, Duluth; Washington University in St.Louis).  
 

Співробітництво із такими інститутами  
НАН України: 
Інститут фізичної хімії. 
 Інститут сорбції та проблем ендоекології. 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. 
 Інститут хімії поверхні. 
 Інститут газу. 
Інститут високомолекулярних сполук. 
 Інститут кібернетики. 
 Інститут прикладного системного аналізу та ін.  





Студенти університету мають 
можливість навчатися за кордоном 
згідно з : 
 
 програмою подвійного диплому; 
стипендіальною програмою; 
програмою обміну. 

Детальніше : 
http://mobilnist.kpi.ua/ 



Кафедрою випущено понад 900 фахівців, які успішно працюють на різних 
підприємствах технологічного профілю, в наукових установах, 
обчислювальних центрах, комерційних та банківських структурах і не тільки в 
Україні, а й у багатьох країнах світу. 
 
Відомі випускники кафедри: 
д.х.н. С.М.Орлик (випуск 1976 р.) – зав. відділу Інституту фізичної хімії АНУ; 
 д.т.н. Є.М.Земляк (1978 р.) – провідний програміст (США);  
В.В.Конишев (1979 р.) – директор Науково-виробничої фірми "Ірком-ЕКТ"; 
В.А.Барбаш (1980 р.) – заступник проректора КПІ з наукової роботи; 
В.М.Червоній (1981 р.) – народний депутат України 2-го і 3-го скликань, 
голова Рівненської обласної державної адміністрації (2004–2006 рр.);  
А.А.Плесконіс (1986 р.) – один з керівників ТОВ "Кодак Україна«; 
Д.Г.Джангіров (1989 р.) – відомий український журналіст, політолог; 
А.С.Прохоровський (1989 р.) – директор торговельно-виробничої фірми 
"Интерон"; 
 Г.В.Кублановський (1989 р.) – генеральний директор компанії PROFIX; 
Д.Д.Морозов (1993 р.) – технічний директор корпорації "Парус». 



•термін 
навчання - 4 
роки на базі 
повної загальної 
середньої освіти 

Бакалавр 

•термін 
навчання -2 
роки на базі 
бакалавра 

Магістр 

•термін 
навчання - 4 
роки  

Ph.D.  

Кандидат 
наук 

Пропонуємо унікальну     
в   Україні  спеціалізацію  

 найбільш перспективної  
спеціальності 



1 
• Математика 

2 
• Фізика 

3 
• Українська мова та література 

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання 
якості освіти, які необхідні для вступу: 

 
 
 

пріорітет  1
 




