УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

І

сторія
інформаційно-
обчислювального центру
починається з 1978 р.,
коли в Уманському сільськогосподарському
інституті
було створено кафедру управління сільськогосподарським
виробництвом, на якій почали
вивчати такі дисципліни, як обчислювальна техніка, машинна
обробка інформації, економіко-математичні моделі.
МИКОЛАЙЧУК
У 1996 р., у зв’язку з появою
Ярослав
нових дисциплін, як самостійну
Леонідович
одиницю було виокремлено каНачальник центру
федру інформаційних систем
і технологій (ІСіТ). На початку
2000-х рр. виникла потреба у спеціалізованому підрозділі, який, проходячи різні стадії розвитку, з березня
2008 р. став центром комп’ютерного забезпечення університету, підпорядкованим кафедрі ІСіТ. З 2012 р.
підрозділ отримав назву Центр комп’ютерного та технічного забезпечення університету, а з 2014 — інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ).
Колектив IОЦ забезпечує технiчне та системне обслуговування комп’ютерної техніки університету, адміністрування локальних і загальноунiверситетської

комп’ютерних мереж, розробку та впровадження автоматизованих систем управління університетом (обліку студентів і співробітників, документообігу, архіву,
бібліотеки й іншої господарської діяльності) та інформаційних систем, бере активну участь у створенні навчальних лабораторій, супроводі навчального процесу
тощо, тримаючи сталий курс на діджиталізацію всіх напрямів діяльності університету.

Колектив центру. Зліва направо: перший ряд:
пров. програм. Д. В. Макогоненко, нач. центру Я. Л. Миколайчук,
пров. програм. В. І. Павленко; другий ряд:
техн.-програм. Д. В. Перепелиця, пров. програм. М. А. Кислиця,
техн. К. М. Попелнуха, техн.-програм. М. В. Цюпко

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Р

едакційно-видавничий
відділ Уманського НУС
було створено у 2003 р.
з метою забезпечення потреб
університету у виданні навчальної і науково-методичної літератури, необхідної для
впровадження у навчально-виховний процес.
Першим
керівником
відділу став канд. с.-г. наук,
доц. С. П. Полторецький.
БАРАБАШ
У різний час діяльність відЛеся Віталіївна
ділу забезпечували фахівці
Начальник відділу
П. П. Семченко, В. В. Сікач,
А. В. Трум, Д. В. Просянкін, Є. В. Нестерчук; редактори
А. М. Кривда, В. А. Козицька, Л. В. Трач, О. І. Мельниченко, Л. М. Коренюк.
У 2013 р. відділ зазнав реорганізації, розширивши
спектр означених раніше функцій виготовленням рекламної, вітальної, інформаційно-наочної й іншої друкарської продукції, проведенням рекламної масмедійної
роботи тощо.
З 2013 р. керівництво відділом здійснює канд. екон.
наук, доц. Л. В. Барабаш. Наразі діяльність відділу реалізовують фахівці О. В. Баланюк і канд. с.-г. наук В. С. Кравченко, а також редактор М. А. Яковенко.

Відділ забезпечує виготовлення методичних
і науково-методичних друкованих матеріалів для провадження навчального процесу та необхідної друкованої
продукції для структурних підрозділів університету; здійснює висвітлення діяльності навчального закладу у власному друкованому виданні — газеті «Університетські
вісті», що виходить з червня 1957 р. та є своєрідним літописом університетських подій, на власному сайті
університету та у засобах масової інформації; сприяє
приймальній комісії у профорієнтаційній роботі із залучення молоді до вступу в університет тощо.
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Колектив відділу. Зліва направо: фах. В. С. Кравченко,
нач. відділу Л. В. Барабаш, редак. М. А. Яковенко,
фах. О. В. Баланюк

