Програма мережних
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Історія успіху

«Академія Cisco відкрила мені
шлях до сучасних інформаційних
технологій. Ще в школі, під час
навчання на курсах академії,
я отримав знання, набув досвіду
роботи з обладнанням, опанував
те, про що тільки згодом мав
дізнатися у коледжі. Тепер точно
знаю: зробити кар’єру — можна,
головне — зарекомендувати
себе молодим спеціалістом,
який не шкодує витрачати багато
зусиль на подальше навчання».
Андрій Сінчук
Випускник мережної академії Cisco
при середній загальноосвітній школі № 3
м. Полонне

«Андрій Сінчук належить
до студентів 4-го випуску
нашої академії. То був 2009
рік, коли молодих людей вже
не здивуєш комп’ютерною
технікою. Їм здається, що вони
знають про неї все. І лише
прийшовши на курси, реально
усвідомлюють, що це зовсім
не так. Андрій вирізнявся
серед інших студентів тим,
що комп’ютерами захоплювався
давно, але цікавився
не «залізом», а прикладними
програмами. Курси академії
Cisco зробили його знання
про інформаційні комп’ютерні
технології ціліснішими
і повнішими».
Юрій Миколайович Гапонюк
Інструктор мережної академії Cisco
при середній загальноосвітній школі № 3
м. Полонне

Студент Бердичівського коледжу промисловості,
економіки і права Андрій Сінчук ніколи не забуде
той день, коли сертифікат академії Сіsco
допоміг йому добрати бали, необхідні для вступу
в коледж. А одногрупники взагалі не очікували,
що на 3-му курсі Андрій, такий же звичайний
студент як і вони, вже працюватиме. Звідки така
обізнаність про сучасні інформаційні технології?
Після уроків Андрій з друзями поспішали до вчителя інформатики Юрія
Миколайовича Гапонюка. Їм подобалося, що він розмовляє з ними на рівних,
знає новинки з комп’ютерного світу, завжди порадить, що треба почитати,
де знайти літературу. За будь-якою консультацією щодо своїх домашніх
комп’ютерів вони знову-таки зверталися до вчителя. І Андрій, що цікавився
розробкою програмного забезпечення, захопився ще й апаратним
забезпеченням.
Якось учні дізналися, що Юрій Миколайович викладає у школі курси академії
Сіsco. «Завдяки знанням з мережних технологій, — переконував вчитель, —
ви не лише будете на щабель вище своїх ровесників, але отримаєте
практичні навички роботи на обладнанні і зможете працевлаштуватися».
«У 9 класі я ще не думав про майбутню професію всерйоз, але до поради
вчителя прислухався, — розповідає Андрій. — Та й сам розумів, що майбутнє —
за інформаційними технологіями. І на міжшкільному факультативі почав
проходити курс «IT Essentials: PC Hardware and Software» («Основи
апаратного і програмного забезпечення ПК»)».
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«Сьогодні, коли стрімко
розвиваються інформаційні
та комунікаційні технології,
навчання в академії Cisco
надає нашим дітям неабияку
можливість одержати
гарантовану путівку в самостійне
доросле життя, а декому
заздалегідь перевірити, чи є
IT-сфера їхнім покликанням,
чи ні. А для педагогічного
колективу дуже важливо бачити
зацікавленість та успішні кроки
випускників. Це — фактор успіху
школи і джерело натхнення
для вчителів».
Анісімов Володимир Миколайович
Директор середньої загальноосвітньої
школи № 3
м. Полонне

«Застарілі напрямки навчання
давно вже є неактуальними.
Тому відділ освіти молоді
та спорту Полонської районної
державної адміністрації
висуває їм на зміну нові,
що відповідають вимогам часу.
Отож, курсу «Основи апаратного
і програмного забезпечення ПК»
було надано статус міжшкільного
факультативу не випадково:
він сприяє отриманню учнями
сучасних знань і практичних
навичок, адже корпорація Cisco
бере на себе відповідальність
регулярно оновлювати зміст
курсу згідно з розвитком
ІТ-технологій».
Кондратюк Петро Михайлович
Начальник відділу освіти молоді
та спорту Полонської районної
державної адміністрації

«Оскільки до професійної мови з мережних технологій я тоді ще не доріс,
довелося самостійно «штудіювати» технічну англійську. Юрій Миколайович
добре знався на термінології й усіляко нам допомагав. Щоб полегшити
засвоєння матеріалу, розподіляв його на окремі теми, і кожну ми проходили
якнайдетальніше. Проте під час контрольних розв’язувати задачі доводилося
самостійно».
Користь від навчання в академії Андрій відчув, коли до нього, 15-річного
юнака, за допомогою почали звертатися друзі та й вчителі школи —
з проханням полагодити або «проапгрейдити» домашній комп’ютер. А після
9 класу він подав документи до Бердичівського коледжу промисловості,
економіки і права на спеціалізацію «Розробка програмного забезпечення».
«У школі я навчався добре, ретельно готувався і до вступних іспитів, —
пригадує він. — Але через хвилювання або, можливо, брак часу на повторення
матеріалу на екзамені забув декілька математичних формул. Тож іспит здав
гірше, ніж очікував, і для зарахування до коледжу не вистачало два бали.
І хоча у мене були похвальні грамоти за участь в олімпіадах з математики,
фізики, інформатики, та кого ними сьогодні здивуєш? Багато абітурієнтів
мають похвальні грамоти. А сертифікат академії Сіsco був тільки у мене.
Він і став моїм рятівником: за нього мені додали пару балів, яких вистачило,
щоб стати студентом. Я не очікував такого успіху».
Зараз Андрій вже на третьому курсі коледжу: вивчає програмування,
апаратне забезпечення ПК і мережі, а завдяки академії Сіsco всерйоз
цікавиться усіма сферами: ІТ-мережами, програмуванням, адмініструванням
сайтів. На запитання однокурсників, звідки він знає теми, які тільки-но
викладають у коледжі, Андрій з запалом розповідає їм про курси, що дали
путівку в життя. І не тільки йому.
«До академії Сіsco, — сказав він, — прийшло чимало юнаків і дівчат, взагалі
байдужих до ІТ-технологій. Прийшли лише заради цікавості. Але академія
їх захопила, і після закінчення школи більшість із них продовжили навчання
у вишах за ІТ-спеціальностями».
Якось до коледжу (куди часто приходять роботодавці, які шукають молодих
спеціалістів) завітали представники однієї з фірм і запитали, хто із студентів
4-курсників займається веб-технологіями, адмініструванням сайтів.
Не відгукнувся жоден, та Андрія ця ідея неабияк зацікавила: ще у школі
під керівництвом вчителя він розробив шкільний веб-сайт. Тож хоча був лише
на третьому курсі, зв’язався із замовниками, і ті запропонували йому роботу
з випробувальним терміном — 18 днів. За цей період Андрій повинен був
внести необхідні зміни на сайт, додати те, що потрібно для фірми, і внести
свої пропозиції. Юнак зробив все якісно і з того часу паралельно з навчанням
у коледжі працює у фірмі адміністратором сайту.
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Більш докладна інформація про програму мережних академій Cisco —
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та діяльність компанії Ви можете отримати за адресами www.cisco.com та www.cisco.ua. Новини Cisco доcтупні в розділі www.cisco.com/global/RU/news.

