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Кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів (КХТП) офіційно було 
створено на хіміко-технологічному факультеті Київського політехнічного інституту 
10 січня 1974 року за наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. 
Заснування кафедри стало підсумком майже дев’яти років плідної та напруженої 
праці невеликого колективу ентузіастів під керівництвом Алли Григорівни Бондар, 
що набрав сили на кафедрі технології неорганічних речовин та мінеральних добрив, 
яку очолював професор Олександр Сергійович Плигунов, ректор Київського 
політехнічного інституту (1944-1952, 1955-197).  

Передумовами появи такої кафедри став бурхливий розвиток хімічної 
промисловості в колишньому СРСР у 60-х роках минулого сторіччя, який вимагав 
нових темпів впровадження досягнень у практику. З іншого боку, виникла гостра 
потреба перетворення накопичених хіміками-технологами знань у вигляді, який 
потрібен для розв’язування різних оптимізаційних задач – у вигляді математичних 
моделей. Причому моделей самих різних, по всьому життєвому циклу створюваного 
продукту – пошуку речовини, дослідженню, проектуванню й експлуатації 
технологічних систем. Єдиною можливістю реалізації цих задач було використання 
обчислювальної техніки, і, як показав досвід подальшого розвитку, це був правильний 
вибір.  

Наукові здобутки в цьому напрямку призвели до необхідності створення нової 
навчальної спеціальності. Цю спеціальність у різний 
час називали по-різному, зокрема і кібернетика. Суть 
же завжди залишалася одна: підготовлені фахівці 
грали і грають роль містка, який зв’язує задачі хімії і 
хімічної технології з математичними методами і 
можливостями їх комп’ютерної реалізації. 

Всі ці тенденції та потребу народного 
господарства в спеціалістах нового профілю і 
перспективу її зростання вірно оцінив професор О.С. 
Плигунов і в 1965 році запровадив в КПІ підготовку 
фахівців за новою спеціальністю 0834 «Основні 
процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика». 
КПІ став другим ВНЗ в СРСР, де почалось навчання 
фахівців з цієї спеціальності.  

В 1967 році складний процес організації 
спеціальності та становлення майбутньої кафедри 
очолила А. Г. Бондар (1921-1981). Разом з молодими  О.С.Плигунов 
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випускниками КПІ О.Т.Поповичем та I.О.Потяженком 
вона слухає лекції в Московському хіміко-
технологічному інституті ім. Д.І.Менделєєва (МХТІ), 
запрошує читати лекції першим студентам 
спеціальності передових фахівців з МХТІ, шукає 
однодумців.  

В 1971 відбувся перший випуск інженерів, а до 
1974 року вже було випущено 4 групи фахівців 
спеціальності.  

До першого складу кафедри, яку очолила Алла 
Григорівна Бондар, увійшли: доценти О.В.Сахненко, 
Г.О.Статюха, старші викладачі Р.Б.Медведєв, І.О. 
Потяженко, О.Т.Попович, асистенти О.В.Клименко, 
Ю.О.Безносик, Р.М. Колеснікова.  

Завдяки величезному організаційному досвіду та 
своїй нестримній енергії, А.Г.Бондар зуміла в 
найкоротший строк згуртувати однодумців, які вчили 
студентів i вчились самі. Результатом педагогічної 
діяльності кафедри стали курси лекцій, які викладались 
для студентів всіх спеціальностей ХТФ, – 
"Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках" та 
"Математичне моделювання в хімічній технології". 
Останній став настільки необхідним, що був 
підготовлений А.Г.Бондар як підручник (вийшов у 
1973, а у 1974 р. нагороджений срібною медаллю ВДНГ 
СРСР). Завдяки методичній досконалості, доступності i 
простоті математичного фундаменту, цей підручник і 
досі користується попитом у фахівців. Незабаром 
виходять підручники: "Планування експерименту в 
хімічній технології" (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха, 1976), 
"Планування експерименту при оптимізації процесів 
хімічної технології" (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха, 
І.О.Потяженко, 1980).  

На кафедрі інтенсивно виконуються науково-
дослідні роботи. В 1976 р. при кафедрі було створено 
галузеву науково-дослідницьку лабораторію (ГНДЛ) 
"Проектування типового програмного забезпечення" 
Мінхімпрому СРСР, більшість співробітників якої були 
випускниками кафедри. Гарна хімічна підготовка та 
чудове знання комп’ютерів дозволяли новонародженим 
фахівцям швидко знаходити спільну мову з хіміками та 
технологами при вирішенні прикладних задач хімічної 
технології.  
 
 

Завідувачі кафедрою КХТП 

 
А.Г.Бондар 

1974 – 1981 рр. 

 
Г.О.Статюха 
1981 – 2012 рр. 

 
Т.В.Бойко 
з 2012 р. 
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Співробітники ГНДЛ виконували найважливіші народногосподарські роботи, 

серед яких створення АСУ ТП виробництва аміаку з коксового газу на 
Новолипецькому металургійному заводі, варіант типового програмного забезпечення 
для керування технологічними об’єктами низькотемпературного розподілення 
газових сумішей; система керування процесом виробництва багатокомпонентного 
матеріалу в апаратах киплячого шару, де було вперше використаний для таких 
процесів апарат нечітких множин, бази знань та алгоритми управління на їх основі; 
підсистема автоматизованого проектування ЕКОЛОГIЯ у рамках САПР "ХIМПРОМ", 
за допомогою якої були спроектовані технологічні системи очистки стічних вод для 
хімічних підприємств. Остання розробка була відмічена дипломом МВ ССО УРСР за 
кращу наукову роботу (1981) та медаллю ВДНГ України (1989). Результати цих робіт 
відображені в монографіях «Системне проектування хіміко-технологічних 
комплексів» (1983) та «АСКТП в металургії» (1987) за участю Г.О.Статюхи та 
Р.Б.Медведєва, підручник "Автоматизированное проектирование химико-
технологических систем" (Г.А.Статюха, 1989 р.; в 1991 р. отримав премію КПI).  

Безупинний консультаційний режим, в якому працювали фахівці кафедри, 
поступово накопичував дорогоцінний досвід співробітництва. Перш за все він 
відображався в розроблених математичних моделях, у методах оптимізації, 
пристосованих до реалій хімічної технології, у розробленому програмному 
забезпеченні. До 80-х років можна було вже впевнено говорити, що створено новий 
напрямок наукових досліджень – моделювання т ехнологічних процесів т а вирішення 
різних задач опт имізації на їх основі, який має свій предмет (математичні моделі 
процесів хімічної технології) і свій інструментарій (комп’ютери).  

Незважаючи на складності в апробації наукових праць у силу їх новизни, що 
виникла на стику двох наукових напрямків, рік за роком накопичувалась міць нової 
науки. Наукові праці і докторські дисертації А.Г. Бондар, Г.О. Статюхи, Є.М. 
Земляка, кандидатські дисертації Ю.О. Безносика, О.С. Королева, І.О.Потяженко, 
О.О.Квітки, Л.М.Бугаєвої, Т.В. Бойко, Р.М.Колесникової, та багатьох інших заклали 
основу унікальної наукової школи «Математичне і комп'ютерне моделювання 
хімічних і технологічних процесів та систем». Головним досягненням наукової 
школи є створення на базі системного підходу методології побудови математичних 
моделей технологічних систем різної природи, різного масштабу і для різних цілей.  

Характер Наукової школи. Це єдина на Україні Наукова школа, що поєднує 
зараз фахівців з різним професійним фундаментом, але пов’язаних однією загальною 
справою – побудовою математичних моделей і їх використанням у практиці хімічної, 
харчової, будівельних матеріалів, фармацевтичної, біотехнологічної, нафтохімічної та 
інших галузях промисловості. Колектив школи поєднує вчених-однодумців Києва, 
Львова, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Сум, Хмельницького та інших міст 
України. Наукова школа сприяє формуванню вчених з потужною підготовкою в 
області математичного моделювання.  

В орбіту нашої наукової школи включені вчені таких країн як Англія, 
Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Росія, США та ін. 

Свої досягнення ми регулярно представляємо на Міжнародних Конференціях 
ACHEMA (Німеччина), ММТТ (Росія), ESCAPE (Європа), CHISA (Чехія), ECCE 
(Європа), та у багатьох журналах. До 1990 року наша Наукова школа перманентно 
проводила свою конференцію «САПР і АСУ ТП в хімічній технології» в м. Черкаси.  
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Конференція «САПР і АСУ ТП в хімічній технології» (Черкаси, 1987 р.) 
 
 
 

 
 

Учасники конференції КМХТ-2 (Ворзель, 2010 р.) 
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Було проведено п’ять конференцій. З 2008 року, в зв’язку з нагальною 

необхідністю показу досягнень нашої наукової школи, цю традицію було поновлено. 
Перша конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях» була 
проведена у травні 2008 року. Цього року ми проводимо вже сьому конференцію 
«Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток» (табл. 1). Ми не 
тільки вижили, ми опанували нові наукові напрямки, які були схвально оцінені 
науковою спільнотою на конференціях світового рівня в Чехії, Іспанії, Угорщині, 
Бельгії, Німеччини, Польщі, Росії, Словакії, Туреччині.  

Таблиця 1. Інформація о збірниках конференції КМХТ 
 місто 

проведення секції автори тези/ 
статті сторінки країни 

2008 
12 – 16 травня 

КМХТ-1 
Черкаси 6 249 139 284 Україна, Польща, 

Німеччина, Чехія, Росія 

2010 
12 – 15 травня 

КМХТ-2 
Київ 

Ворзель 
6 182 98 214 

Україна, Польща, 
Німеччина, Росія, 

Словаччина 
2012 

10 – 12 травня 
КМХТ-3 
Рубіжне 7 199 101 284 Україна, Норвегія, Польща, 

Німеччина, Росія 

2014 
13-15 травня 

КМХТ-4 
Київ 7 121 53 326 

Україна, Норвегія, Польща, 
Німеччина, Росія, 

Швейцарія 

2016 
18-20 травня 

КМХТ-5 
Київ 6 111 50 312 

Україна, Польща, 
Німеччина, США, 
Колумбія, Росія 

2018 
15-18 травня 

КМХТ-6 
Київ 6 138 78 342 

Україна, Бельгія, Польща, 
Німеччина, Ірландія, США, 

Колумбія, Росія 

2019 
6-8 травня 

КМХТ-7 
Київ 6 132 75 430 

Україна, Польща, 
Німеччина, Ірландія, 

США, Колумбія, Грузія 
 

Теоретичний фундамент наукової школи «Математичне і комп'ютерне 
моделювання хімічних і технологічних процесів та систем» дозволив сформувати як 
мінімум п’ять прикладних напрямків математичного моделювання: екологічного, 
рецептурно-продуктового, комбінаторно-хімічного, автоматизованих систем 
керування та систем сталого розвитку. Тут розв’язування оптимізаційних задач дає 
істотний ефект і викликає визначний науковий резонанс.  

Сталий розвиток – це новий науковий напрямок школи, започаткований 
проф. Статюхою Г.О., (к.т.н. Бойко Т.В., к.т.н. Джигирей І.М., к.т.н. Бендюг В.І., к.т.н. 
Комариста Б.М.). 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. Контроль за 
досягненням цілей сталого розвитку, управління цим процесом, оцінка ефективності 
використовуваних засобів і рівня досягнення поставлених цілей вимагають розробки 
відповідних критеріїв і показників – індикаторів сталого розвитку. Кафедрою 
кібернетики хіміко-технологічних процесів за участі учбово-наукового комплексу 
"Інститут прикладного системного аналізу" розроблений програмний комплекс 
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оцінювання регіонального індексу сталого розвитку навколишнього середовища. 
Індекс враховує національні пріоритети в екологічній політиці, зокрема радіаційне та 
техногенне навантаження. Пропонується використовувати регіональний індекс сталого 
розвитку навколишнього середовища для оцінювання екологічного статусу у розрізі 
сталого розвитку окремих регіонів України разом із регіональними індексами 
оцінювання економічної, соціальної та інституціональної складової сталого розвитку 
регіону. Використання індексу дає в руки особам, що приймають рішення, інструмент, 
що прокладає курс до виконання національних природоохоронних показників і 
полегшує порівняльний політичний аналіз; сприяє впровадженню кількісного підходу в 
прийнятті рішень на основі досвіду. 

До цього напрямку приєднується блок проблем з техногенної безпеки, які 
вирішуються к.т.н. Бойко Т.В., к.т.н. Абрамовою А.О. 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. Індекс ризику функціонування джерела 
небезпеки це комбінований показник, що враховує гарантійний термін експлуатації 
устаткування, а також внутрішні (ендогенні) і зовнішні (екзогенні) фактори, що 
істотно впливають на безпеку роботи. Індекс потенційної шкоди визначає серйозність 
можливих наслідків аварій і залежить від кількості і властивостей небезпечної 
речовини, що знаходиться на потенційно небезпечному об'єкті. Для полегшення 
використання методики розроблюється програмний комплекс призначений для 
виявлення промислових об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних 
об'єктів і їхнього ранжирування по категоріях небезпечності за п’ятиступеневою 
шкалою. 

Розробки з експериментально-статистичного моделювання стали в великої 
нагоді при освоєнні напрямку «Продуктова інженерія» (к.т.н. Складанний Д.М., к.т.н. 
Телиціна Н.Є.). 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. Дослідницька робота ведеться в 
тісному співробітництві як з іншими кафедрами університету так і з науковими 
установами, в тому числі закордонними. 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 працях. 

Нове дихання отримав напрямок Математичне моделювання технологічних 
процесів (к.т.н Безносик Ю.О., к.т.н. Примиська С.О., к.т.н. Плашихін С.В., к.х.н. 
Квітка О.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 
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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. База даних включає всі 
методи промислового очищення газів від оксидів сірки та оксидів азоту. Бази знань 
створено в результаті формалізації евристичних правил, якими користуються 
технологи для вибору методів очищення газів розглянутого класу. Роботу системи 
показано на прикладах розв’язування задач вибору методів очищення газових викидів 
від оксидів сірки та оксидів азоту для різних значень параметрів газу, що очищується 
та при різних вимогах до результатів очищення. Проводяться роботи з мінімізації 
викидів шкідливих речовин у повітря та у стічні води з використанням Пінч-аналізу, а 
також роботи по синтезу оптимальних схем промислового водоспоживання та 
водоочищення.  

Застосування методів штучного інтелекту – експертних систем, генетичних 
алгоритмів, застосування нейронних сіток, баз знань для моделювання та оптимізації 
процесів та схем хімічної технології. Роботи проводяться із застосуванням відомих 
програмних продуктів MATLAB, Genocop, Aspen Plus, HYSYS. Ведуться роботи по 
застосуванню нечіткої логіки до процедур прийняття рішень, роботи по застосуванню 
генетичних алгоритмів для рішення задач оптимізації (к.т.н. Бугаєва Л.М., к.т.н. 
Шахновський А.М.). 

Нові перспективи в вирішенні виробничих проблем відкрились з появою 
проекту UNIDO «Більш чисті виробництва». Наголос на екологічну складову та 
стійкий розвиток виробництва дає можливість використати накопичений великий 
досвід АСУТП (проф. Медведєв Р.Б., к.т.н. Сангінова О.В., к.т.н. Бондаренко С.Г., 
к.т.н. Мердух С.Л.). Провадиться 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. 
Розроблені імітаційні моделі, за допомогою яких можна здійснювати перевірку 
правильності рішень по керуванню, що приймаються з боку різних структур: 
обслуговуючого персоналу; існуючого програмного забезпечення; програмних 
продуктів, що створені і можуть бути застосовані при керуванні. 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. В рамках 
співпраці з цією фірмою ведуться роботи, пов'язані з моделюванням, оптимізацією і 
автоматизацією об'єктів хімічної і нафтохімічної промисловості. 

В цілому подібні роботи для будь-якої організації будуть виконуватись у 
сучасній віртуальній комп’ютерній лабораторії кафедри. Остання призначена 
ефективно підтримувати взаємодію наукових, інженерних та освітянських колективів, 
а також інформаційних, інструментальних, індустріальних та інших матеріальних, а 
головне – унікальних ресурсів в географічно розподіленому середовищі – м. Києві (а 
можливо і за його межами). Очевидно, що вчені віртуальної лабораторії кафедри (між 
іншим, це вихованці нашої Наукової школи) та залучені до роботи магістри та 
аспіранти кафедри, виконуючи завдання різних організацій Києва та інших регіонів 
України, одночасно забезпечують наукове супроводження навчального процесу на 
кафедрі. Усі викладачі кафедри беруть активну участь науковій роботі. 
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На кафедрі кібернетики ХТП за останні роки створено три нові спільні 
науково-навчальні лабораторії:  
 Спільний Україно–Норвежський комп’ютерний клас дистанційного навчання на 8 

комп’ютерів. Він призначений для проведення українськими викладачами on-line 
семінарів та консультацій як українським, так і норвезьким студентам, що 
навчаються в магістратурі університету м. Йовік (Норвегія) за спеціальністю 
"Стале виробництво". Класу присвоєно ім’я професора Г.О.Статюхи.  

 

 
 

Відкриття спільного Україно–Норвежського комп’ютерного класу 
дистанційного навчання (2013 р.) 

 
 Навчально-прикладний центр розробки стратегій керування хіміко-

технологічними процесами – спільна лабораторія мікропроцесорної техніки 
кафедри кібернетики ХТП та фірми Honeywell Ukraine, яка використовується у 
навчальному процесі для всіх студентів ХТФ та науково-дослідних роботах 
кафедри. В учбовий процес впроваджено тренажерний комплекс для навчання 
студентів стратегіям керування сучасними хіміко-технологічними об’єктами.  

 Спільна навчально-наукова лабораторія моніторингу екологічної сталості 
подвійного підпорядкування Світового центру даних з геоінформатики та сталого 
розвитку НТУУ "КПІ" та кафедри КХТП, для проведення фундаментальних та 
прикладних науково-дослідних робіт у галузі сталого розвитку. Лабораторія 
проводить навчальну та наукову роботу для вирішення актуальних наукових задач 
щодо оцінювання екологічної сталості та безпеки різномасштабних об’єктів, 
процесів, систем і територіальних утворень задля ефективного ухвалення рішень 
та керування.  

Тісне співробітництво з науковими школами Німеччіни (Університети 
Падерборна і Дрездена), Польщі (Політехніка, Жешув), Бельгії (Університет Гента), 
Росії (РХТУ, Москва ), Англії (UMIST, Манчестер), США (University of Utah, Salt Lake 
City; University of Minnesota, Duluth; Washington University in St.Louis) та інших країн, а 
також з Інститітами НАНУ (Інститут фізичної хімії, Інститут сорбції та проблем 
ендоекології, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут хімії поверхні, 
Інститут газу, Інститут високомолекулярних сполок, Інститут кібернетики, Інститут 
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прикладного системного аналізу та ін.) дозволяє постійно знайомити студентів та 
аспірантів профільної спеціальності з досягненнями передової наукової думки. 
Науковий та навчальний досвід викладачів кафедри сприяв широкому залученню 
студентів до науково-дослідницької роботи і, як наслідок, – підвищенню якості їх 
фахової підготовки. 

Сьогодні кафедра готує фахівців за спеціальністю 151 " Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології ". На кафедрі працює 21 викладач. Більшість з 
них – випускники кафедри, які захистили кандидатські дисертації: О.В.Сангінова 
(2003), Д.М.Складанний (2003), А.М.Шахновський (2006), В.І.Бендюг (2006), 
І.М.Джигирей (2007), Н.Є.Теліцина (2009), С.О.Примиська (2011), А.О.Абрамова 
(2013), С.В.Плашихін (2015), С.Л.Мердух (2017), М.В.Семенюк (2018). 

Тільки за останні роки на кафедрі розроблені нові курси лекцій: «Комп'ютерно-
інтегровані системи автоматичного керування», «Автоматизовані системи в 
експериментальних дослідженнях», «Стандартизація та сертифікація систем 
автоматизації», «Параметричне моделювання», «Сталі виробництва і технології», 
«Інженерія сталого розвитку». Створено лабораторію контрольно-вимірювальних 
приладів та об’єктів моделювання, яка призначена для одержання студентами 
практичного досвіду роботи з елементною базою засобів автоматизації та 
моделювання. 

Викладачами кафедри видані підручники, навчальні посібники та монографії: 
«Сучасна теорія управління хіміко-технологічними процесами» (Р.Б. Медведєв, 2018), 
«Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів» (Л.М. Бугаєва, Т.В. Бойко, 
Ю.О. Безносик, 2017), «Sustainable development analysis: global and regional contexts: 
Part 1. Global Analysis of Quality and Security of Life (2016)» (M. Zgurovsky, T. Boyko, 
І. Dzhygyrey et al., 2017), «Sustainable Development Analysis: Global and Regional 
Contexts: Part 2. Ukraine in Sustainable Development Indicators (2016–2017)» 
(M. Zgurovsky, T. Boyko, І. Dzhygyrey et al., 2017), «Комп’ютерні технології в 
матеріалознавстві» (В.В. Лобанов, М.І. Теребінська, Т.В. Бойко, Ю.О. Безносик, 
2016), «Физико-химические методы очистки воды. Управление водными ресурсами» 
(И. Астрелин, О. Сангинова и др. – Проект "Water Harmony", 2015), «Проектування 
природоохоронних комплексів з використанням САПР: Навчальний посібник» 
(М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, Т.В. Бойко, О.В. Шестопалов, 2014), «Керування хіміко-
технологічними процесами» (Р.Б.Медведєв, 2012) та інші.  

Вплив наукової школи на рівень вищої освіти. Важко переоцінити вплив 
Наукової школи на рівень вищої хіміко-технологічної освіти в Україні. Протягом 
багатьох років викладачі кафедри проводять загально-професійну підготовку 
студентів на хіміко-технологічному та інженерно-хімічному факультетах НТУУ 
«КПІ». Це такі дисципліни як «Інформаційні технології» та «Комп’ютерна графіка» 
(1 курс) «Обчислювальна математика і програмування» (1 і 2 курс), «Математичне 
моделювання і застосування комп’ютерів у хімічній технології» (4 курс). Практично 
кожні два роки згадані курси і лабораторні практикуми оновлюються за рахунок 
введення нових досягнень інформаційних технологій і нових пакетів прикладних 
програм.  

Кафедра кібернетики ХТП читає курси лекцій «Матетатичне моделювання 
систем та процесів», «Математичні методи оптимізації», «Основи наукових 
досліджень» для студентів трьох факультетів – хіміко-технологічного, інженерно-
хімічного та факультету біотехнологій. Насичені прикладами наукових досліджень, 
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проведених нашою науковою школою, а також зарубіжними науковими школами, в 
області математичного моделювання, згадані дисципліни знайомлять майбутніх 
технологів із сучасними методами дослідження і проектування хімічних і 
технологічних систем.  

Кафедрі кібернетики ХТП доручено загальноуніверситетські магістерські 
навчальні дисципліни з питань сталого розвитку «Сталий інноваційний розвиток», 
«Основи інженерії та технології сталого розвитку» та «Інклюзивне зелене зростання». 
Викладання дисциплін вимагає від викладачів постійного оновлення й вдосконалення 
матеріалів курсу, використання активних форм навчання. У цих курсах представлено, 
зокрема, результати наукових досліджень, проведених нашою Науковою школою. 
ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за підтримки 
кафедри кібернетики ХТП та НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря 
Сікорського супроводжує програму підвищення кваліфікації «Основи інклюзивного 
зеленого зростання», яку спрямовано на підвищення компетенції викладача-науковця 
у сфері екологічної безпеки, зеленого зростання і низькокарбонового розвитку в 
науково-навчальній діяльності. Остання навчальна розробка Наукової школи – курс 
лекцій «Foundations of sustainable development» для магістрантів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, які бажають засвоювати дисципліну з питань сталого розвитку 
англійською мовою. 

Викладачі кафедри кібернетики ХТП КПІ ім. Ігоря Сікорського активно 
реалізують принципи і підходи освіти задля сталого розвитку в рамках цільової 
комплексної програми «Сталий розвиток». Зокрема, це наукова і професійна 
магістратура за спеціалізаціями у сфері сталого розвитку, загально університетські 
навчальні дисципліни з питань сталого розвитку, програма підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів ВНЗ тощо. 

Залучення студентів до сучасної методології дослідження і проектування 
хімічних і технологічних систем, їхня особиста участь у розробці наукової тематики 
кафедри безумовно сприяє підвищенню якості їх освіти, полегшує входження в 
сучасний ринок з високими вимогами до спеціалістів та магістрів, підвищує їх 
кар'єрні можливості. Цього року кафедру закінчує 50-й випуск сучасних фахівців. А 
всього вже випущено майже 1000 фахівців, які успішно працюють на різних 
підприємствах технологічного профілю, в наукових установах, обчислювальних 
центрах, а в останній час – в комерційних та банківських структурах і не тільки в 
Україні, а й в багатьох країнах світу.  

Кафедра пишається своїми випускниками такими, як: член-кореспондент НАН 
України д.х.н. С.М. Орлик (випуск 1976 р.) – зав. відділом інституту фізичної хімії 
НАНУ; д.т.н. Є.М. Земляк (1978) – провідний програміст (США); В.В. Конишев 
(1979) – директор Науково-виробничої фірми “Ірком-ЕКТ”; В.А.Барбаш (1980) – 
заступник проректора КПІ з наукової роботи; В.М. Червоній (1981) – народний 
депутат України 2 і 3 скликань, голова Рівненської обласної державної адміністрації 
(2004–2006); А.А. Плесконіс (1986) – один з керівників ТОВ “Кодак Україна”; 
Д.Г. Джангіров (1989) – відомий український журналіст, політолог; 
А.С. Прохоровський (1989) – директор торгівельно-виробничої фірми фірми 
“Интерон”; Г.В. Кублановський (1989) – генеральний директор компанії PROFIX, 
Д.Д. Морозов (1993) – технічний директор корпорації Парус та багатьма, багатьма 
іншими.  
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45 років – не такий вже великий проміжок часу, порівнюючи з віком 
університету, але це – 50 випусків, майже 1000 підготованих фахівців (інженерів, 
спеціалістів, магістрів), велика кількість інженерних та наукових розробок, а для 
більшості викладачів кафедри це – все життя, присвячене своїй високій професії. 
 
 

 
 

Учасники конференції КМХТ-3 (Рубіжне, 2012 р.) 
 
 

 
 

Учасники конференції КМХТ-6 (Київ, 2018 р.) 
 




