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Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2018: тези доповідей 
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Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський 
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У збірник включені тези доповідей, які були представлені на Міжнародній науково-
технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 
ІТММ’2018». В доповідях розглянуті питання системного аналізу і синтезу процесів у 
металургії та машинобудуванні; інформаційних технології в процесах одержання матеріалів 
із заданими властивостями; математичного моделювання складних систем; інформаційного 
та програмного забезпечення процесів проектування; інтелектуальних інформаційно-
управляючих систем; прогресивних інформаційних технології та організації сучасного 
виробництва; інформаційно-ресурсного забезпечення дистанційної освіти на засадах 
компетентнісного підходу; інноваційних технологій підвищення якості навчального 
процесу та питань доброчесності. 

 
© Національна металургійна академія України, 
ІВК «Системні технології», 2018 


