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Народився В. І. Корсун у м. Волноваха Доне-
цької області. Закінчив фізико-технічний факуль-
тет Дніпропетровського державного університету. 
У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію, яка 
стала підґрунтям для створення наукової шко-
ли «Розробка і практичне впровадження методів 
адаптивної ідентифікації та управління техноло-
гічними процесами, метрології динамічних вимі-
рювань, заснованих на використанні принципів 
симетрії».

Пройшов шлях від доцента до професора кафе-
дри системного аналізу і управління Національно-
го гірничого університету (НГУ). З 2002 р. Валерій 
Корсун очолює кафедру метрології та інформацій-
но-вимірювальних технологій. Автор близько 300 
публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. 

Під керівництвом В. І. Корсуна за напрямами 
досліджень наукової школи захистили кандидат-
ські дисертації О. К. Єлісєєва та Н. В. Глухова. Най-
більших успіхів у застосуванні принципів симетрії 
у розробці методів метрології динамічних вимірю-
вань досягли кілька його аспірантів. К. В. Литвинен-
ко захистив кандидатську дисертацію «Математич-
не моделювання процесу оцінювання технологічних 
ризиків гірничотранспортних систем глибоких 
кар’єрів». Аспіранти М. А. Дороніна і Ю. М. Харла-
мова ще студентками НГУ стали переможцями ІІ 
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за на-
прямом «Метрологія, стандартизація та сертифіка-
ція» (м. Львів, НУ «ЛП», 2011, 2012). Нині працю-
ють над кандидатськими дисертаціями.

Науковцями школи вперше представлено вдале 
використання структурної симетрії пар адаптив-
них моделей об’єктів управління ї її взаємодії з ін-
шим видом симетрії —  дуалізмом пари «сигнал-
система».

Використання взаємодії однієї або декількох пар 
однакових за структурами адаптивних моделей для 
розв’язання задач ідентифікації параметрів квазіста-
ціонарних одновимірних та багатовимірних об’єктів 
управління обумовило розробку спеціальних коор-
динатно-параметричних цільових функцій і алго-
ритмів пошуку їх мінімальних значень у просторі па-
раметрів моделей. При цьому створено нові методи 
оптимізації, які реалізують паралельні обчислення.

У взаємодії беруть участь моделі, які мають різ-
ні рівні внутрішньої енергії стосовно енергетично-
го рівня об’єкта. Модель з більшим рівнем енергії 
під час цілеспрямованої варіації параметрів віддає 
її надлишок адаптивній моделі з меншим запасом 
внутрішньої енергії, що суттєво зменшує розмах 
пошукових коливань взаємодіючих параметрів 
моделей. Якщо ж об’єкт і адаптивна модель мають 
різні запаси внутрішньої енергії, то за рахунок ви-
користання енергії вхідного сигналу можна вирів-
нювати їх енергетичні характеристики.

Теоретичними розробками наукової школи 
В. І. Корсуна є методи і системи адаптивної іден-
тифікації і метрологічного оцінювання параметрів 
і процесів об’єктів управління. Розробки успішно 
впроваджені при проектуванні системи управління 
газоструменевим млином на Харківській кондитер-
ській фабриці та на Вільногорському гірничо-мета-
лургійному комбінаті; у проектних розробках ал-
горитмічного та програмного забезпечення систем 
автоматизованого управління процесом рудо-підго-
товки для умов Полтавського гірно-збагачувального 
комбінату; при дослідно-конструкторських розроб-
ках АСУП-ОС «Славутич».

Здобутки наукової школи висвітлювались у на-
укових виданнях Парижа, Лондона, Оттави, обгово-
рюються на міжнародних конференціях.
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