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спілкування стимулює нові ініціативи та проекти на факультеті, наочно демонструє 
горизонти можливостей, які відкриває сучасна передова освіта.  

Ось так, секрет успіху цифрової платформи отримання знань простий, - 
постійна спільна робота по її вдосконаленню і розвитку нових напрямків. Тільки 
різноспрямованими, гібридними векторами інновацій та стратегій розвитку виходить 
досягати цікавих результатів. І, звичайно, дуже важлива творча команда, яка 
застосовує всі ці нововведення. 
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The article discusses the issue of introducing methods and tools of machine learning in the 

educational process of the Department of Cybernetics of chemical-technological processes 
according to the general trends in data processing automatization 
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Сьогодні величезна кількість даних, пов'язаних з виробничими процесами,  
збирається в різних галузях людської діяльності, в тому числі і в хімічній технології. 
Як відомо, в майбутньому обсяг цих даних має зростати експотенційно. Прискорення 
прогресу в контексті цього масового, керованого даними майбутнього потребує 
підвищення рівня основних дисциплін у галузі хімії, хімічної інженерії та 
матеріалознавства, а також впровадження відповідних інновацій у підготовку 
працівників усіх рівнів. Проблеми великої кількості даних (Big Data) вже більше 20 
років вирішуються методами та засобами Data Mining (DM - Добичі даних) та 
Machine Learning (ML - машинного навчання). Загальні навчальні матеріали з науки 
про дані (Data Science) та машинне навчання є численними в Інтернеті, але мало що є 
в контексті хімічних технологій. Технологічні задачі також мають активніше 
використовувати це надбання науки Data Science, що потребує відповідних 
навчальних курсів та більш широкого їх впровадження в тематику магістерських 
досліджень.  

Саме з цією метою навчальний центр CACHE [1] (Computer Aids for Chemical 
Engineering), що створений на базі ведучих університетів США та світу сформував 
спеціальну групу, яку очолює Джонатан Мур (The Dow Chemical Co.) і Річард Браат 
(MIT) з аналізу даних та машинного навчання. Безумовно, CACHE має мету та 
можливість сприяти розвитку освітніх ресурсів у цій галузі в контексті дисциплін 
хімічної інженерії. В якості важливого першого кроку ця робоча група організує 
вперше конференцію «Основи аналізу процесів та машинного навчання» (The 
Foundations of Process Analytics and Machine learning - FOPAM), заплановану на 6-9 
серпня 2019 року в США [2]. Конференція має на меті стати головним форумом для 
дослідників з промисловості та академічних кіл для обговорення поточного стану та 
майбутніх напрямків аналізу даних та машинного навчання в технологічних галузях. 
Теми будуть охоплювати широкий діапазон від моніторингу здоров'я, управління 
процесами, логістики, матеріалознавства та молекулярного дизайну, але головне, що 
заключна сесія на FOPAM 2019 буде зосереджена на навчанні аналізу даних хімічних 
інженерів. 

Слід окремо сказати, що за 50 років існування центр CACHE виконав гігантську 
роботу по впровадженню комп’ютерних технологій в хімічну інженерію через 
поширення численних навчальних ресурсів та висвітлення основних тенденцій в 
галузі освіти інженерів-технологів. Саме матеріали сайту CACHE було використано у 
таких дисциплінах кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів як 
«Системний аналіз» [3], «Моделювання систем та процесів» та ін. Моделюючі 
програми та їх засоби оцінювання варіантів технологічних рішень, в тому числі 
оцінювання сталості було впроваджено не тільки в лекційних та обчислювальних 
практикумах, а й в курсових роботах, бакалаврських проектах та магістерських 
дисертаціях. 

Щодо машинного навчання можна зауважити, що на протязі останніх двох 
десятиліть на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів було впроваджено в 
навчальних дисциплінах деякі теми, що відносяться до методів штучного інтелекту та 
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машинного навчання. Такі теми, як чітка та нечітка кластеризація,  апроксимація 
нейронними мережами, нечітке виведення із використанням алгоритму Мамдані та за 
алгоритмом Сугено нейро-нечіткими системами було впроваджено в навчальний 
процес з моменту появи програмного середовища Matlab, тобто більш як 15 років 
тому. Крім цього, в дисципліні «Інтелектуальні системи прийняття рішень» 
розглядаються методи дерев рішень (алгоритм ID3 [4]), що реалізований в програмі 
See5 та інші засоби Data Mining такі як WizWhy. 

Стосовно тематики магістерських дисертацій, то слід сказати, що май же десять 
років тому були виконані роботи, в яких застосовувались нейронні мережі. 
Наприклад, для прогнозування забруднення повітря в м. Києві [5]. Відомо, що для 
застосування нейронних мереж має бути багато даних. Тобто при наявності 
моніторингових даних побудувати ефективно нейро-нечітку або нейронну мережу 
цілком можливо. Зараз виконується магістерське дослідження для рішення задачі 
прогнозування ефективності вітряної енергетики  в залежності від погодних умов.  

Якщо казати про безпосереднє застосування машинного навчання, а саме 
нейронних мереж, в хімічній технології, то щойно вийшла стаття [6], яка є 
результатом спільних зусиль дослідників університету міста Лімерік (Ірландія) та 
наших аспірантів, які мали там стажування за програмою Erasmus+. В минулому році 
було завершено магістерське дослідження та побудована система підтримки 
прийняття рішень для вибору каталізаторів. В роботі серед інших використовувався 
алгоритм ID3 ( програма See5) [7] .  

Кількість магістерських дисертацій із використанням тих, чи інших методів 
машинного навчання зростає з кожним роком. Ця тенденція стає все більш 
очевидною. Зараз ми можем чекати не тільки на нове покоління ресурсів від CACHE, 
пов’язаних з наукою обробки великих даних із використанням методів та засобів 
машинного навчання, але й прикласти власні зусилля по впровадженню цих сучасних 
методів у навчальний процес нашої кафедри. 
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