ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ІНФОРМ АЦ ІЙ НОО БЧИ СЛЮВ АЛ Ь НИ Й
Ц ЕНТР

І

нформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ)
ІФНТУНГ був створений у 1978 р. на базі кафедри прикладної математики. Мета його від!
криття — розроблення та впровадження нових
+ #-
інформаційних технологій у навчальний процес, науA 
кові дослідження, систему автоматизованого управ 
ління університетом, адміністративно-господарську
і фінансову діяльність навчального закладу.
Першим очільником підрозділу став проф.
Д. Ф. Тимків, який нині завідує кафедрою інформатики.
З 1994 р. до сьогодні центром керує Р. Л. Піцик.
На початку діяльності Інформаційно-обчислювального центру його фахівці працювали з першими електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) серій «ЕС»,
Народився 17 червня 1953 р. В 1975 р. закінчив
«СМ», «БЕСМ», «Наірі», «МІР» та «Електроніка». На
ЛПІ. З 1978 р. працює в університеті. До сфери наубазі цих ЕОМ у навчальному процесі використовувакових інтересів Р. Л. Піцика входять спектральний
лися вісім дисплейних класів, була розроблена та впроаналіз та динаміка бурильної колони.
ваджена автоматизована система управління інститутом, розроблені та використовувалися в навчанні та
наукових дослідженнях понад 200 програм і програмних
При ІОЦ функціонують: лабораторія програмного
комплексів. Окремо слід відзначити систему автомати- забезпечення та електронних мереж; лабораторія автозованого прийому вступних іспитів з елементами тесто- матизованих систем управління; лабораторія технічного
вих технологій, яка функціонувала з 1984 до 1991 р.
обслуговування.
У 1994 р. колектив центру почав впроваджуКолектив центру постійно працює над провадженвати в навчальний процес та наукові дослідження ням нових інформаційних технологій у навчальний процес
нові інформаційні технології на базі персональних і наукові дослідження. Досвідчені фахівці В. О. Лозинський,
комп’ютерів (ПК). Наступного року перший комп’ютер П. П. Воробець, Г. С. Винничук, Л. І. Жабко, Л. О. Одновол,
в університеті був підключений до всесвітньої мережі С. Й. Масляк та О. В. Подольян, передають досвід і знання
Інтернет. У навчальному процесі почали використову- молодим працівникам.
ватися комп’ютерні класи на
базі ПК, об’єднаних локальною мережею. До 1998 р. було
завершено розробку програми комп’ютеризації, яка
передбачала об’єднання всіх
комп’ютерів
університету
в єдину мережу зі швидкісним доступом до Інтернету.
Сьогодні в 38 комп’ютерних класах, методичних
кабінетах, лабораторіях та
кафедрах університету використовується понад тисяча
сучасних комп’ютерів. За ці
роки була створена локальна
комп’ютерна мережа універКолектив ІОЦ. Зліва направо: перший ряд: Т. В. Фішева, Г. Й. Лиско, Г. М. Бандура,
ситету, що охоплює всі корС. Й. Масляк; другий ряд: Р. В. Криволінський, Г. С. Винничук, С. А. Вінер, М. Ю. Чернишов,
пуси та гуртожитки.
Р. Л. Піцик, В. О. Лозинський, А. О. Дорош, І. В. Софяк, П. П. Воробець, І. Р. Патловський
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