
4.6.2. Інформаційно-комп’ютерний центр 

 У 1997 році МДГУ імені Петра Могили (тоді Миколаївська філія НаУКМА) виграв 
грант на створення комп’ютерного центру. Основні концепції функціонування ІКЦ: 

• активне самостійне навчання; 
• вільне володіння іноземними мовами; 
• постійна робота із сучасними інформаційними технологіями. 
Процес навчання побудовано таким чином, що, починаючи з 1 курсу, студенти мають 

змогу вільно користуватись комп’ютерами. Індивідуальний підхід до здібностей кожного 
студента та можливість працювати самостійно допомагають виявити особистість та роз-
винути її за час навчання. 

Комп’ютерне оснащення МДГУ – найкраще серед вищих навчальних закладів Мико-
лаєва. На даний час налічується 150 сучасних комп’ютерів. Усі вони об’єднані в локаль-
ну мережу. В локальній мережі зареєстровано близько 1400 користувачів. Кожен співро-
бітник, студент, слухач підготовчого відділення має відповідні повноваження для досту-
пу в мережу і папку на файловому сервері. 

В комп’ютерних класах на студентських робочих місцях встановлена операційна 
система Windows 2000 Professional, яка вимагає не лише знання комп’ютера, але й знання 
англійської мови. Таким чином, працюючи безпосередньо з комп’ютером, студенти удо-
сконалюють свої знання в багатьох інших галузях. 

МДГУ підключений до Internet через Radio Ethernet та асиметричний супутниковий 
канал зв’язку. У Миколаївській області тільки МДГУ дає можливість усім своїм студен-
там та співробітникам працювати в Інтернеті та користуватись електронною поштою. На 
даний час на вузлі Інтернет МДГУ імені Петра Могили зареєстровано близько 1200 по-
штових скриньок. 

Функціонують офіційний WEB-сервер та студентський Інтранет-сервер. 
Парк сучасної комп’ютерної техніки постійно зростає, даючи змогу обслуговувати 

дедалі більшу кількість студентів, викладачів та співробітників. 
 
Перспективи розвитку 
Подальший розвиток комп’ютерного та офісного оснащення МДГУ у 2002-2003 ро-

ках та його використання в навчальному процесі планується таким чином: 
• підключення до мережі комп’ютерів в 3,4 та 5 корпусах МДГУ; 
• часткова заміна застарілих комп’ютерів у класах та відділах; 
• створення з вилучених застарілих комп’ютерів спеціалізованої лабораторії для студен-

тів-комп’ютерників з метою проведення спеціалізованих лабораторних робіт; 
• підвищення потужності каналів зв’язку з Інтернет, подальший розвиток мережі відда-

лених користувачів; 
• інтенсифікація використання мультимедійного обладнання комп’ютерів для вивчення 

іноземних мов.  
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