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втоматизація виробництва
як один з визначальних на
прямів науково-технічного про
гресу показала свою ефектив
ність тим, що на всіх цукро
вих заводах України ефективно
функціонують системи автома
тизації різного рівня та призна
чення - від локальних для окре
мих технологічних процесів і
агрегатів до ієрархічних інте
грованих систем, які охоплюють
технологічні комплекси та під
приємства в цілому. Сучасні під
ходи до автоматизації виробни
цтва базуються на створенні ін
формаційних систем управлін
ня як комплексу досконалих тех
нічних засобів, об’єднаних у ме
режі з відповідним програмним
забезпеченням, що дає можли
вість оперативно обробляти ма
сиви технологічної та технікоекономічної інформації для прийнятз’я оперативних і ефектив
них керувальних дій.
На сьогодні в НУХТ підго
товку фахівців з автоматиза
ції виробництва проводять дві
випускові кафедри - «Автома

А

тизації процесів управління»
(спеціальність 05020201 «Ав
томатизоване управління тех
нологічними процесами») та
інтегрованих автоматизованих
систем управління (спеціаль
ність 05020202 «Комп’ютерноінтегровані процеси та вироб
ництва»).
Роботи в галузі автоматизації
технологічних процесів харчо
вих виробництв в інституті ви
конувались ще в 1937-1959 роки
і здійснювались у двох напря
мах: створення необхідних тех
нічних засобів, передусім пер
винних перетворювачів та ство
рення і впровадження систем ав
томатизації. Саме в цей час були
створені спеціалізовані лабора
торії з автоматичного управлін
ня. У 1959 р., як окремий струк
турний підрозділ інституту було
утворено кафедру автоматиза
ції виробничих процесів. З часу
свого утворення кафедра пройщла два періоди розвитку: пер
ші зо років пов'язані з тради
ційним напрямом автоматизації
технологічних процесів і остан

ні роки - з автоматизацією цих
процесів на базі комп'ютерноінтегрованих технологій.
Впродовж 1959-1966 ро
ків кафедру очолював професор
В.Д. Попов. Перший випуск фа
хівців із спеціальності «Автома
тизація та комплексна механіза
ція хіміко-технологічних проце
сів» відбувся у червні 1963 року,
з нього на кафедрі залишилися
працювати Г.Ф. Калениченко та
В.Д. Цюцюра.

Матеріально-технічна база
кафедри розширювалася та вдо
сконалювалася за рахунок нових
технічних засобів автоматики
та електронних і пневматичних
систем регулювання. На їх базі
було організовано дві навчаль
ні лабораторії - контрольновимірювальних приладів та ав
томатичного регулювання, а в
1965 році - лабораторію обчис
лювальної техніки на базі ЕОМ
типу «Урал-2М».
Співробітники кафедри ви
кладали дисципліни з автома
тизації технологічних процесів
всім випускникам інституту. Ка
федра була випусковою з підго-
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товки фахівців у галузі автома
тизації харчових виробництв.
Водночас кафедра започаткува
ла практику перепідготовки та
підвищення кваліфікації пра
цівників харчової промисловос
ті, особливо спеціалістів у га
лузі автоматизації. Викладачі
підготували потрібну науковометодичну літературу. Зокрема,
доценти Д.І. Скобло та І.П. Глибін опублікували книгу «Авто
матизація процесів харчових ви
робництв» (1962 р.), яка вперше
в СРСР стосувалася виробництв
харчової промисловості і при
значалася не тільки для студен
тів, а й для широкого технічного
загалу. Науково-дослідна робо
та кафедри була спрямована на
розроблення систем автоматиза
ції технологічних процесів (про
фесор Д.І. Скобло та доцент І.П.
Глибін). Основні розробки ви
конувались для підприємств цу
крової та хлібопекарської про
мисловості. Так, у 1963-1965
роки була впроваджена систе
ма автоматизованого управлін
ня випарною установкою на
Хмельницькому цукровому за
воді (керівник - професор В.Д.
Попов), а у 1964 році почалися
роботи з автоматизації техноло
гічних процесів Київського хлібокомбінату № 9.
У першій половині 60-х ро
ків на основі комплексного до
слідження закономірностей ро
бочих процесів та розроблення
ефективних систем управління
ними були закладені підвалини
системного підходу до створен

ня автоматизованих технологіч
них агрегатів та виробничих ді
лянок харчових виробництв. По
ряд із створенням систем авто
матизації технологічних проце
сів досліджувалися закономір
ності кристалізації цукру у ваку
умних апаратах неперервної дії.
За наказом Мінвузу УРСР у 1961
році була утворена проблемна
науково-дослідна лабораторія
(наукові керівники - професор
В.Д. Попов, доцент І.С. Гулий),
де розпочалися роботи, які піз
ніше ввійшли до циклу наукових
праць «Промислова кристаліза
ція цукрози», і у 1994 році були
відзначені Державною премією
України (серед авторів - профе
сори В.Д. Попов, І.С. Гулий, С.І.
Сіренко).
З 1966 року впродовж 10 ро
ків кафедру очолював кандидат
технічних наук, професор Д.І.
Скобло. Склад кафедри збіль
шився до 20 осіб, серед яких
викладачі з вченими ступеня
ми і званнями становили понад
60%. В цей час колектив актив
но продовжував роботи з осна
щення лабораторій кафедри по
трібними технічними засоба
ми. У наукових дослідженнях та
у навчальній роботі широко за
стосовувалось моделювання на
аналогових обчислювальних ма
шинах. Лабораторії контрольновимірювальних приладів та ав
томатичного регулювання по
повнилися індустріальною ре
гулювальною машиною «Амур»
та щитом керування хлібним
елеватором, а потім стендами та
пультами для розміщення засо
бів автоматизації.
У 1976-1977 роки кафе
дру очолював кандидат техніч
них наук, доцент А.М. Чорний.
З 1976 року розпочалася робо
та з реконструкції матеріальнотехнічної бази кафедри та пере
оснащення лабораторій згідно
з науковими тенденціями роз
витку промисловості та нови
ми вимогами до рівня підготов
ки спеціалістів. Поповнювався
парк вимірювальних приладів та
регуляторів за рахунок сучасних
автоматичних електронних та

Доцент Чорний А.М.
пневматичних систем. Так, ла
бораторію промислової електро
ніки було переобладнано найсу
часнішими, як на той час, стен
дами промислового виробни
цтва, укомплектовано електро
нними вимірювальними прила
дами, на кафедрі з'явилися зруч
ні місця для роботи студентів.
з 1977 року кафедру очолює
випускник кафедри 1964 року,
доктор технічних, професор,
академік Міжнародної академії
комп'ютерних наук та систем.
Заслужений діяч науки і техніки
України А.П. Ладанюк.
У зв'язку зі зростанням ви
мог до підготовки спеціалістів
у галузі автоматизації промис
ловості та появою нових мож
ливостей їх підготовки на ре-

конструйованій та осучасне
ній матеріально-технічній базі
у 1987 році кафедра отрима
ла назву «Автоматизації тех
нологічних процесів та вироб
ництв». У 1988-1998 роках ка
федрою здійснено повний пере
хід на нові технічні засоби ав
томатизації - мікропроцесорні
пристрої та контролери та ви
користання їх у комп'ютерноінтегрованих системах управ
ління. У навчальному процесі
на зміну аналоговим обчислю
вальним машинам МН-7 при
йшли персональні комп’ютери.
У 1989 році вперше в універ
ситеті кафедра отримала 5 пер
сональних комп’ютерів ІВМ.
Саме з цього часу розпочала
ся новий етап у розвитку ка
федр, о основі якого лежало
широке використання у систе
мах управління комп’ютерноінтегрованих технологій. Парк
персональних комп'ютерів по
стійно зростав, що дало мож
ливість у 1997 році створити
кафедральну лабораторію пер
сональних ЕОМ.
У другій половині 90-х ро
ків на кафедрі традиційно готу
валися спеціалісти з фаху «Ав
томатизоване управління тех
нологічними процесами» та
розпочалась підготовка спеці
алістів за новою спеціальніс
тю «Комп'ютерно-інтегровані
технологічні процеси і вироб
ництва». У 1999 році наказом
по Українському державному

університеті харчових техно
логій кафедра отримала назву
«Автоматизації і комп’ютерноінтегровані технології».
Однією з перших на Укра
їні, кафедрою було започат
ковано широке впроваджен
ня
мікропроцесорних
сис
тем управління та розроблен
ня комп'ютерно-інтегрованих
структур у харчовій промис
ловості. Так, у 1987-1998 ро
ках було розроблено та впрова
джено понад ЗО мікропроцесор
них систем управління на ряді
підприємств харчової та пере
робної промисловості Украї
ни, зокрема на Саливонківському, Узинському, Дубнівському,
Хоростківському, Носівському,
Рокитнянському, ім. 9-го січня,
Цибулівському, Слуцькому (Бі
лорусь), цукрових; Червонослобідському, Будильському, Узин
ському, Триліському, Стадницькому спиртових; Київських мо
локозаводах № 2, З та на Чер
каському м'ясокомбінаті.
За цей час професорськовикладацький склад відповідно
до нових вимог зріс кількісно
і якісно, зокрема професори та
доценти становили майже дві
третини.
Упродовж свого існування
вчені кафедри активно викону
вали науково-дослідну роботу
і активно впроваджували у ви
робництво сучасні системи ав
томатизації. За рішенням Ради
Міністрів СРСР з 1972 року ка

федра здійснювала наукове ке
рівництво розробленням сучас
них автоматизованих систем
експрес-аналізу якості (АСЕАЯ) сировини для харчової
промисловості (за участю га
лузевих науково-дослідних ін
ститутів). Безпосередньо кафе
дра розробляла разом з іншими
кафедрами інституту експресметоди автоматичного визна
чення показників якості карто
плі (доцент А.М. Чорний), на
сіння соняшника (доцент Б.М.
Гончаренко), цукрових буряків
(професор М.О. Архипович) та
винограду (доцент Р.Б. Попов).
Для цього був створений науко
вий колектив з членів кафедри
автоматизації, технології цукру,
технології спирту та мікробіо
логії (керівники - доценти В.И.
Луцик та А.М. Чорний). Роботи
виконувались згідно з загаль
носоюзним планом найваж
ливіших
науково-дослідних
та конструкторських робіт. У
1966-1976 роки виконання ро
біт з автоматизації виробни
цтва розширилося за рахунок
таких галузей, як крохмалепатокова, хлібопекарська, кон
дитерська та ін.
У 1998 році було заверше
но виконання договору з Держхарчопромом України із розро
блення
програмно-технічних
комплексів для комп'ютерноінтегрованих систем підвище
ної надійності та оперативнос
ті управління на основі підсис-
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тем інтелектуальної підтримки
прийняття рішень, у результаті
виконання комплексу науководослідних робіт кафедрою роз
роблено галузеві рекомендації із
створення автоматизованих тех
нологічних комплексів у складі
комп'ютерно-інтегрованого ви
робництва (харчова промисло
вість). Плідна діяльність викла
дачів кафедри одержала високу
оцінку. У 1979 році робота «Ав
томатична система вапняно
го відділення Бобруйського за
воду» була нагороджена брон
зовою медаллю ВДНГ СРСР
(професор В.Г. Трегуб, молод
ший науковий співробітник А.І.
Стадниченко). У 1983 році ди
пломом Центрального прав
ління НТТ харчової промис
ловості СРСР було нагородже

но КТІХП за розробку прила
дів та методик до АСЕАЯ кар
топлі, виконану колективом ка
федри автоматизації під керів
ництвом В.І. Цуцика, А.М. Чор
ного, Б.М. Гончаренка. У 1985
році за цикл робіт «Автоматиза
ція періодичних процесів у хар
човій промисловості» профе
сор В.Г. Трегуб нагороджений
третьою премією на конкурсі за
крашу науково-дослідну робо
ту, виконану у виших навчаль
них закладах України. Кафе
дра активно здійснювала між
народне співробітництво. Так,
у 1976-1987 роках за кордоном
працювали професори В.Г. Тре
губ, Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк (Куба), С.І. Сіренко, за
відувач лабораторії О.М. Пи
ріг (Алжир). Вони передавали

спеціалістам цих країн кращий
досвід навчально-виховної та
науково-дослідної роботи. Зо
крема, в Інституті підвищення
кваліфікації працівників Мініс
терства цукрової промисловос
ті Республіки Куба у 1976 році
доцентом Б.М. Гончаренком
була спроектована і створена
лабораторія автоматизації про
цесів цукрової промисловості,
а також написаний підручник з
автоматизації тростинного цу
крового виробництва. У Націо
нальному інституті легкої про
мисловості Алжиру в 1977 році
професором С.І. Сіренком була
створена кафедра автоматиза
ції, яку він два роки очолював.
Ця кафедра за конкурсним огля
дом увійшла в 1978 році до чис
ла кращих в Алжирі. На кафедрі
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Лабораторія мікропроііесорної техніки з облад- Лабораторія автоматичного управління з обладнаиням фірми Schneider Electric____________
нанням фірм Honeywel, Danfos, Овен
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підготовлено також чотири дис
ертації аспірантами- іноземця
ми: трьома - з Республіки Куба
і одним - з Болгарії (наукові ке
рівники - професори В.Г. Трегуб,
А.П. Ладанюк, С.І. Сіренко).
У 2000 роки розпочався но
вий етап модернізації навчаль
них лабораторій. Було налаго
джено співробітництво з про
відними фірмами світу, які за
ймалися розробкою і впрова
дженням нового покоління мі
кропроцесорних управляючих
пристроїв - програмованих ло
гічних контролерів і інших тех
нічних засобів автоматизації.
Сьогодні навчальні лаборато
рії мають одне із найкращих в
Україні оснащення технічни
ми засобами провідних фірм
світу: Schneider Electric, Vipa,
Mitsubishi, Hitachi, Honeywell,
Siemens, Danfos, Open System,
FESTO, Овен, Мікрол, Тера та
ін., що забезпечує можливість
майбутнім фахівцям не тільки
оволодівати грунтовними тео
ретичними знаннями, а й набу
вати необхідних практичних на
вичок, що дуже цінується май
бутніми роботодавцями.
У 2011 році, шляхом поді
лу кафедри «Автоматизації і
комії’іотерно-інтегровані технолоіії» були створені дві ка
федри: «Лв'тмагизації процегіп yiipaßjiiiimi» (завідувач ка
федри професор Ладанюк А.І1.)
і «1нгегрованих автоматизова
них систем управління» (завід

увач кафедри Ельперін І.В.).
Упродовж своєї історії на
кафедрах працювали і пра
цюють ветерани: професо
ри А.П.Ладанюк, Д.І.Скобло,
В.Г. Трегуб, Б.М. Гончаренко,
ЕВ.Ельперін, В.Д.Кишенько;
доценти А.М. Чорний, П.А. Ку
ліш, І.П. Глибін, І.С. Скрипко,
Є.Н. Півень, Г.Ф. Калениченко, В.Д. Цюцюра, О.Е Левчен
ко, І.Е Гармаш, Л.І. Корнієнко,
Є.Л. Календро, О.М. Баришніков; старші викладачі В.А. Федоренко, В.М. Кушков, К.С. Ар
хангельська; асистенти Є.А.
Яценко, К.В.Коновалов.
Показниками
плідної
науково-дослідної роботи ка
федр за час їх існування є під
готовка і захист трьох доктор
ських та близько 20 кандидат
ських дисертацій, отримання
майже 100 авторських свідоцтв,
видання двох підручників та
понад 400 статей і тез виступів
на наукових конференціях.
В університеті на протя
зі більш ніж 20 років функціо
нує спеціалізована вчена рада
26.058.05 по захисту кандидат
ських дисертацій зі спеціальнос
ті 05.13.07 «Автоматизація про
цесів керування» членами якої
у різні періоди часу були: проф.
Ладанюк А.П., проф. Трегуб
В.Г., проф. Бєляєв Ю.Б., проф.
Гончаренко Б.М., проф. Ельпе
рін І.В., проф. Кишенько В.Д.,
доц. Календро Є.Л. В останні
роки кандидатські дисертації за
хистили нинішні викладачі ка
федр АПУ та ІАСУ Іващук В.В.,
Луцька Н.М., Смітюх Я.В., Пупена О.М., Власенко Л.О., Сідлецький В.М., Місюра М.Д., За
єць Н.А., Глущенко М.С., ШарудаС.С., ШведС.М.
Викладачі кафедри прийма
ють активну участь у роботі ме
тодичних комісій України. Так
проф. Ладанюк А.П. є головою
підкомісії з напряму «Автомати
зація і коміГютерио-інтегровані
ге Xнол о г ії» нау ко во- метод ич ної
комісії МОИ України з «Авічімаїики і унранлінмя», ЧЛСНаКПІ

є проф. Ельперін
Луцька Н.М., доц. Іва-

ЦІЄЇ ПІДКОМІСІЇ

І.В.,

ДОЦ.

щук В.В. Проф. Ельперін І.В.
є головою робочої групи МОН
України з розробки стандар
тів з напряму «Автоматизація і
комп’ютерно-інтегровані тех
нології».
Співробітники кафедр при
ймають активну участь в Міжна
родних науково-технічних кон
ференціях цукровиків України.
В останні роки з доповідями ви
ступали проф. Ладанюк А.П.,
проф. Ельперін І.В., доц. Смітюх
Я.В., доц. Сідлецький В.М. та
ін. Для умов цукрової промис
ловості виконано ряд науководослідних робіт та захище
ні кандидатські дисертації, в
яких розглядаються такі осно
вні науково-технічні проблеми
та задачі:
- системний аналіз техно
логічного комплексу цукрового
заводу, розробка інтегрованих
систем управління з підсисте
мами підтримки прийняття рі
шень;
- використання інтелекту
альних методів для створення
інформаційних систем управ
ління;
- розробка алгоритмів діа
гностики та прогнозування для
технологічного комплексу та
його підсистем;
- розробка методів ситуацій
ного управління з оперативним
визначенням виробничих ситу
ацій та порад шодо оператив
них керувальних дій;
- розробка та реалізація сис
тем автоматизації процесів ко
ординації підсистем техноло
гічного комплексу.
у провідних організаці
ях та фірмах, які безпосеред
ньо приймають участь в авто
матизації цукровою виробни
цтва провідне чільне місце заіімаїоіь вііііускпііки кафе.три
автоматизації процесів управ
ління та інтегрованих авто
матизованих систем управ.зіння (ДП «Цукроавтомат»,
« Г А М КОМ», « І ГЛІНС t P ВК ». « г м А». кЧ’К «А в іом аіиивііи», Msit маг Іижинірцім
«Іпдасоф і», ИопелмсП, с В
«Альгера». МГІП «Рабиня»),
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