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Про творчий внесок Комітет з Державних премій України в 
галузі науки і техніки 

ДОВІДКА 

про творчий внесок Бойко Регіни Олегівни у наукову працю 
«Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з 

використанням інтелектуальних методів та комп'ютерних технологій», 
висунуте на здобуття премії Президента України для молодих вчених 

Дослідження тривало 6 (шість) років, впродовж яких автор отримав нові науково-технічні 
результати, які направлені на підвищення ефективності функціонування технологічних комплексів, що 
забезпечує збільшення випуску продукції та покращення її якості за рахунок енерго- та ресурсо-
ефективних методів. 

До основних результатів відносяться системо-технічні та алгоритмічні рішення з необхідним 
програмним забезпеченням. Вперше для технологічного комплексу в класі оргнізаційно-технологічних 
систем було сформовано комплекс інтелектуальних методів для інформаційної системи 
управління в умовах невизначеності. Також обґрунтовано використання ідентифікації процесу 
виробництва цукру на основі нейро-нечіткої моделі у вигляді залежностей продуктивності заводу 
за цукром та його втрат від кількості перероблених буряків тощо. Вдосконалено методику 
дослідження стану об'єкта на основі комплексу методів статистичного аналізу, в тому числі 
дескриптивного, технологічних змінних у вигляді часових рядів, використання контрольних карт 
Шухарта, нейронних мереж Кохонена, а також для технологічного комплексу цукрового заводу 
та його підсистем формалізовано на основі нечіткої логіки у вигляді відношення між основними 
чинниками, які визначають технологічні та техніко-економічні показники ефективності 
функціонування з використанням когнітивних карт. 

Результати автора використовуються у навчальному процесі в НУХТ за спеціальністю 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» 

Загальна кількість публіка] 
входять до наукометричної бази 
складає 22 (згідно з базою даних 

[х 23 за темою роботи (в тому числі 3 статті, що 
кількість посилань на публікації автора 
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[ Про творчий внесок Комітет з Державних премій 
України в галузі науки і техніки 

ДОВІДКА 

про творчий внесок Шумигая Дмитра Анатолійовича у наукову працю 
«Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з 

використанням інтелектуальних методів та комп'ютерних технологій», 
висунуте на здобуття премії Президента України для молодих вчених 

Дослідження тривало 6 (шість) років, впродовж яких автор отримав нові науково-
практичні результати, які направлені на підвищення ефективності функціонування складних 
технологічних комплексів, а саме: 

Розробив нові структуру, алгоритмічне та програмне забезпечення процедур координації 
підсистем технологічного комплексу цукрового заводу, які включають систему підтримки прийняття 
рішень (на основі нечіткої логіки), що дозволяє за рахунок знаходження та підтримки оптимальних 
значень технологічних змінних в режимі реального часу зменшити ймовірність виникнення нештатних 
ситуацій та максимізувати прибуток підприємства. Розробив базу прецедентів для системи підтримки 
прийняття рішень, що дозволяє максимально швидко усунути нештатну ситуацію у разі її виникнення. 
Розробив математичну модель похилого дифузійного апарату, що дозволяє звести локальні критерії 
управління до глобального критерію - прибутку виробництва. Розробив адаптивну систему керування, 
яка суттєво відрізняється від існуючих тим, що налаштування регулятора знаходяться без нанесення 
додаткових збурювальних діянь, що неминуче призвело б до додаткових відхилень, а за рахунок 
оцінки поточного стану за допомогою статистичного аналізу часових рядів. Як результат, розроблена 
адаптивна система дозволяє суттєво покращити ефективність керування в першу чергу об'єктами з 
властивостями нестаціонарності та невизначеності, і на відміну від існуючих систем може бути 
застосована для більшості об'єктів. 

Отримані результати дають можливість реалізувати ресурсо- та енергоефективне керування, 
пройшли експериментальну перевірку на цукрових заводах в Гнідаві та Кагарлику, використовуються 
в навчальному процесі НУХТ за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології». 

Загальна кількість публікацій - 37, серед яких^З за темою роботи (в тому числі 2 патенти та 4 
статті, що входять до наукометричної 
автора складає 18 (згідно з базою дан 

Ректор 

агальна кількість посилань на публікації 
-індекс = 2. 
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