ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
априкінці 50х рр. ХХ ст. потреби техніки морсь
– сектор технічної підтримки (проводить технічне обслу
кого флоту у застосуванні автоматики й обчислю говування та ремонт обчислювальної техніки, встановлює
вальної техніки стали причиною розробки і вве і обслуговує програмне забезпечення ПК, співпрацює із
дення у навчальні плани різних факультетів зовнішніми постачальниками послуг із ремонту техніки);
ОІІМФу відповідних дисциплін. У зв’язку зі зростанням
– обліково0аналітичний сектор (здійснює облік обчис
обсягу роботи для розробки цих предметів, а також через лювальної, а також оргтехніки, проводить інвентаризацію
надходження в інститут технічних засобів обчислюваль матеріальних цінностей ЦІТ, співпрацює з іншими підроз
ної математики наприкінці 1964 р. було прийнято рішен ділами університету для передачі матеріальних цінностей).
ня створити нову кафедру — «Автоматики й обчислю
До складу Центру інформаційних технологій входить
вальної техніки». У 1965 р. її очолив проф. Л. О. Коздоба. також мультимедійний сектор, який забезпечує інформа
Профіль кафедри вимагав розвитку та впровадження ційнотехнологічну підтримку навчальних занять, різних
цифрових обчислювальних машин.
організаційних заходів, що проводяться в університеті, а
У 1990х рр. було розширено сфери використання також цифрову обробку всіх відеоматеріалів ОНМУ.
ЦОМ. На базі кафедри відкрита лабораторія обчислю
За участю центру були автоматизовані такі підрозділи
вальної техніки, роботою якої керував Ю. Г. Жданов. навчального закладу, як бухгалтерія, відділ кадрів, прий
Вона була оснащена такими машинами, як ЕОМ «Мир2», мальна комісія, деканати. Він також створив загальну базу
ЕОМ «Промінь», велика моделювальна машина М17 і студентів, забезпечує вивчення та впровадження нових
малі МН17. Лабораторію використовували з навчаль інформаційних технологій, підвищення кваліфікації спів
ною метою, для проведення аспірантських досліджень, робітників університету у сфері користування комп’ютер
науководослідних робіт різних кафедр, а також госп ною технікою.
договірних робіт.
У 1989 р. Інформаційнообчислювальний
центр став самостійним підрозділом Одесь
кого інституту інженерів морського флоту.
Ним завжди керували висококваліфіко
вані фахівці: Ю. Г. Жданов (1971–1989),
Є. П. Сєдов (1989–1994), В. О. Єрьоменко
(1994–1998), Н. І. Диланян (1998–2002),
А. А. Волошин (2002–2004), І. А. Павлов
(2004–2008), Д. Д. Кордунер (2008–2010).
У 2010 р. Інформаційнообчислюваль
ний центр був реорганізований у Центр
інформаційних технологій (ЦІТ) і його зно
ву очолила Н. І. Диланян. Зараз у структурі
цього підрозділу ОНМУ функціонують:
– сектор мережевих технологій (забезпе
чує роботу локальної мережі університету Колектив Центру інформаційних технологій. Зліва направо: перший ряд:
та підключень користувачів Інтернету, а та інженер І кат. О. Е. Лукаш, начальник центру Н. І. Диланян,
кож запровадження політики інформаційної технік Л. В. Гордієнко; другий ряд: провідний інженер К. С. Корякін,
безпеки, практичне застосування програм заступник начальника С. В. Трофименко, інженер І кат. С. П. Кліпач,
системний адміністратор І. В. Любченко
них продуктів);

Ю. Г. Жданов,
начальник центру
(1971–1989)
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начальник центру
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І. А. Павлов,
начальник центру
(2004–2008)

Н. І. Диланян,
начальник центру

