


Кафедра кібернетики хiмiко-
технологiчних процесів (КХТП) 

була офiцiйно органiзована в 
сiчнi 1974 року. Її створення 

стало пiдсумком восьмирiчної 
роботи невеликого колективу 

ентузiастiв, який набирав сили 
на кафедрi технологiї 

неорганiчних речовин та 
мiнеральних добрив.  

 









 
Узагальнена архітектура  

навчальної системи  
Experion PKS 





  
• модифікування  методики розрахунку 

  
• розробка методики інтерпретування результатів 

оцінювання 

  
• здійснення відновлення даних 

• розрахунок індикаторів екологічної сталості 

• здійснення розподілу регіонів України за екологічною 
сталістю 

• проведення аналізу результатів оцінювання екологічної 
сталості 







оцінювання сталого розвитку; 

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. 



Дисципліни, що викладаються на КХТП 
(вибірково) 

•Комп'ютерні технології та програмування - 1. Основи алгоритмізації 
•Комп'ютерні технології та програмування - 2. Програмування типових 
задач 
•Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт 
•Організація наукових досліджень 
 

•Комп'ютерні технології та програмування - 3. Розробка інтерфейсу 
користувача 
•Числові методи  тт прилади - 1. Технологічні вимірювання 
•Електроніка та мікропроцесорна техніка - 1. Фізико-математичні засади 
електроніки 
•Теорія автоматичного керування - 1. Лінійні системи 
•Гідрогазодинаміка і тепло-, масообмін - 1. Хімічна кінетика 
•Основи комп'ютерно-інтегрованого управління та комп'ютерні мережі 
•Інформаційні системи та комплекси 



Дисципліни, що викладаються на КХТП 
(вибірково) 

•Метрологія, технологічні вимірювання та прилади - 2. Метрологія 
•Електроніка та мікропроцесорна техніка - 2. Основи мікропроцесорної техніки 
•Теорія автоматичного керування - 2. Особливі види систем 
•Технічні засоби автоматизації - 1. Засоби автоматизації типових процесів хімічних виробництв 
•Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів 
•Автоматизація технологічних процесів та виробництв - 1. Елементи систем автоматичного 
керування 
•Прикладне програмне забезпечення - 1. Прикладні програмні середовища в хімічній технології 
•Принципи сталого розвитку 
 

•Теорія автоматичного керування - 2. Особливі види систем 
•Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації 
•Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів 
•Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів - 2. Принципи розрахунку СХТК 
•Основи проектування систем автоматизації і систем керування експериментом 
•Автоматизація хімічних виробництв - 2. Автоматизація технологічних процесів 
•Методи штучного інтелекту та їх застосування в хімічній технології 
•Управління якістю продукції 
•Автоматизація бізнес-процесів 
•Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами - 1. Основи створення пакетів 
прикладних програм 
•Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами - 2. Прикладні задачі 



Дисципліни, що викладаються на КХТП 
(вибірково) 

•Чинники успішного працевлаштування за фахом 
•Прикладна теорія автоматичного управління - 2. Синтез програмного забезпечення 
систем управління 
•Автоматизація моделювання - 1. Моделі складних багатокомпонентних систем 
•Математичні моделі хімічних реакторів 
•Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем 
•Оптимізація складних технічних та технологічних систем - 1. Оптимізація у 
детермінованих умовах 
•Інтелектуальні системи прийняття рішень 
•Математичні моделі основних хіміко-технологічних процесів 
•Основи роботи з сучасними програмними комплексами - 1. Програмні комплекси 
зберігання і передчі даних 
•Основи роботи з сучасними програмними комплексами - 2. Статистичний аналіз і 
візуалізація даних 

•Математичні методи оптимизації 
•Математичне моделювання систем та процесів 
•Основи сталого розвитку суспільства 
•Оптимізація хіміко-технологічних систем - 2. Оптимізація ХТС в умовах невизначеності 
•Сучасні комп'ютерні технології 





Університетський коледж м. Йовік 
нараховує близько 2400 студентів і 270 
співробітників і викладачів більш, ніж 
з 25 різних країн світу. Коледж було 
створено в результаті реорганізації 
норвезької вищої освіти в 1994 році. 
Університетський коледж м. Йовік 
запрошує на навчання за такими 
напрямами: 
“Information Security” / “Захист 
інформації” 
“Sustainable Manufacturing” / “Стале 
виробництво” 
“Applied Computer Science” / 
”Прикладні комп’ютерні науки” 



Кафедрою випущено понад 800 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. 
Серед випускників кафедри :  
•д.х.н. С.М.Орлик (випуск 1976 р.) – зав. відділу Інституту фізичної хімії 
НАНУ; 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" та багато 
інших.   



• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології  
з одержанням кваліфікації  
"Молодший інженер з автоматизованих систем 
керування виробництвом"  
термін навчання - 4 роки на базі повної загальної 
середньої освіти 

Бакалавр 

• Комп'ютерно-інтегровані технологічні 
процеси і виробництва 
з одержанням кваліфікації  
"Інженер із застосування комп'ютерів"  
термін навчання - 1,5 роки на базі бакалавра 

Спеціаліст 

• Комп'ютерно-інтегровані технологічні 
процеси і виробництва 
з одержанням кваліфікації  
"Інженер-дослідник"  
термін навчання - 2 роки на базі бакалавра 

Магістр 



1 •Математика 

2 •Фізика 

3 •Українська мова та література 

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

Приймання документів 
від бажаючих 

навчатись на кафедрі 
кібернетики ХТП 

здійснює відбіркова 
комісія хіміко-
технологічного 

факультету (корпус 16, 
кімната 126) 

http://kpi.ua/work


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

mailto:kxtp@kpi.ua

