
Факультет Інтегрованих технологій та хімічної техніки 
Кафедра: Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 
Напрям: 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: перший (бакалаврський) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів  
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання: четвертий  
4. Семестр: сьомий  
5. Кількість кредитів ECTS: 8 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

лекції – 48 годин; 
лабораторні – 48 годин; 
самостійна робота студента – 144 годин; 
індивідуальне завдання – КР. 

7. Лектор: Красніков І.Л., професор кафедри автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 

8.  Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: Красніков І.Л., професор кафедри 
автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; 
Герман Е.Є., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного 
моніторингу, к.т.н. 

9. Мета дисципліни: Мета викладання дисципліни полягає у засвоєнні основних методів 
моделювання та ідентифікації технологічних об’єктів, як об’єктів керування. 
Формуванні вмінь застосовувати комп’ютерні технології для побудови 
математичних моделей, вмінні розробляти математичні детермiнованi та 
ймовiрнiснi моделі автоматизованих систем i процесів  

10. Вихідні вимоги: Студент повинен мати знання з загальної фізики, вищої 
математики, загальної хімії, теорії автоматичного керування, основ програмування 
та мати навички роботи з пакетами прикладних програм. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: загальні положення 
моделювання, аналітичні методи побудови математичних моделей, методи 
ідентифікації об’єктів керування, стохастичні математичні моделі технологічних 
об’єктів, оптимізація технологічних об’єктів. 

12. Рекомендована література: 
− Красніков І.Л. Математичне моделювання об’єктів керування хімічних і 

фармацевтичних виробництв. Навчальний посібник. Х.: ТОВ «С.А.М.», 2015, 224 
с.  

− Кафаров В. В., Глебов М. Б. Математическое моделирование основних  процессов 
химических производств: Учебное пособие для вузов. М.: Вища школа,   2010. - 
400 с. 

−  Холоднов В.А. Компьютерное моделирование и оптимизация объектов 
химической технологии в MathCad и  EXEL. Учебное пособие для вузов. СПб.: 
СПбГТИ,   2007. - 425 с.. 278 с.  

− . Славутский. Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента. 
Учебное пособие: Изд-во ЧГУ, Чебоксары, 2006, 200 с.Методы робастного, 
нейро-нечеткого и адаптивного управления: учебник / [под ред. Н .Д. Егупова]. – 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 744 c. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації. 
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, індивідуальні завдання, 

розрахункові завдання) і усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

 


