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Історія успіху

«Ще з дитинства мені хотілося
займатися чимось цікавим,
що приносило б задоволення —
спочатку мріяв про авіацію,
згодом захопився парашутним
спортом. Тоді й визначив
для себе основні пріоритети:
для чого працюю, чого хочу
досягти у житті, аби заробляти
на таке недешеве хобі.
Сьогодні вдало поєдную роботу
і відпочинок. Якщо дозволяє
погода, на вихідних ми з друзями
їдемо на аеродром і стрибаємо
з парашутом».
Ігор Когут
Випускник мережної академії Cisco
при НУ «Львівська політехніка»

В наполегливості та бажанні постійної самоосвіти
Ігорю Когуту важко відшукати рівних. За неповних
два роки після закінчення курсів CCNA і CCNA
Security у академії Сisco та успішних екзаменів
на відповідні сертифікати він самостійно
підготувався та успішно склав CCNP і водночас
зробив важливий крок у своїй кар’єрі.
Ігор переконаний: академія Сisco не тільки
дала поштовх у професійному зростанні,
але насамперед навчила дисциплінованості
й самостійності.
Навчаючись у Національному університеті «Львівська політехніка»
за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», Ігор Когут зрозумів, що зробив
правильний вибір: майбутня професія буде не лише цікавою, тут можна
досягти кар’єрного росту й отримувати достойну зарплату.
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«Я із захопленням
спостерігаю за професійним
зростанням Ігоря. Наприкінці
2010 р. він пройшов курс
CCNA Exploration і вже
через два місяці успішно
здав іспит на сертифікат
ССNA. У 2011 р. завершив
ще один курс, отримавши
сертифікат ССNA Security.
У вересні 2012 року успішно
здав екзамен з курсу CCNP
Routing, а вже у грудні
отримав сертифікат CCNP
Professional».
Орест Костів
Інструктор мережної академії Cisco
при кафедрі телекомунікацій
Національного університету
«Львівська політехніка»

«Я високо ціную
ентузіазм Ігоря та його
прагнення постійно
самовдосконалюватися.
Набуті знання дають
Ігорю можливість зробити
вагомий внесок у розвиток
та підтримку мережі
великого підприємства.
А структурований підхід
до фахового навчання,
пошуку та аналізу інформації,
котрому посприяли
курси Cisco, дає надійну
платформу для подальшого
розвитку».
Мирослав Дзьобан
Team Leader, компанія SoftServe

Ігор працював після закінчення університету в центрі інформаційного
забезпечення «Львівської політехніки». «Звичайно, спочатку знань
бракувало, — зізнається він. — Якось мої колеги задали мені питання,
про яке сьогодні навіть смішно згадувати, але на той момент, не знаючи,
що відповісти, я почував себе повним неуком. Після цього і з’явився азарт:
невже я нічого не вартий?»
На той час Ігор вже знав, що таке академія Cisco. Та й по роботі йому
вже довелося працювати з обладнанням Cisco. Розпочавши з курсу CCNA,
Ігор мав непорушне правило: знаходити будь-який вільний від роботи час,
навіть обідню перерву, але за один день (а це мінімум 3–4 години самостійної
роботи) обов’язково проходити одну тему.
«Важко працювати — не проблема, важко вчитися — не проблема,
бо ці зусилля необхідні для досягнення мети. Це розуміння «прокачує»
характер, ти вже не звертаєш уваги на дрібниці, знаєш, що є ціна речей,
і ця ціна може бути різною. Мені хотілося досягти чогось реального
в професійному рості, бути одним із небагатьох суперпрофесіоналів в сфері
комунікацій. А з досвідом роботи я зрозумів, що всі дії мають наслідок,
який якимось чином згодом повертається. Особливо це відчутно на практиці.
В роботі адміністратора комп’ютерних мереж права на помилку немає.
Якщо програміст зробив помилку, то це півбіди. Або сам виправить, або
це зроблять фахівці із забезпечення якості. А від нашої помилки відразу йдуть
втрати, її відразу бачать багато людей — партнерів, клієнтів. Тому має бути
велика відповідальність до справи».
«Навчальні матеріали з курсів ССNA та CCNA Security, просто класні, —
продовжує Ігор. — Тут все до дрібниць ясно і доступно. Якщо і з’являються
незрозумілі речі, поряд є інструктори, які завжди допоможуть».
Перший успіх Ігоря не забарився. Під час інтерв’ю з керівництвом відділу
адміністрування й обслуговування однієї з банківських установ, куди
він надіслав резюме на посаду адміністратора мережі, йому сказали:
«Нам потрібне якісне обслуговування мережі, але вчити вас ми не будемо.
Чи готові ви до цього?»
«Як я зрозумів, роботодавець прагнув знати, чи зможу я приймати самостійні
рішення і брати на себе відповідальність, — розповідає Ігор. — Оцінили мій
сертифікат CCNA, але найбільше вразив навіть не сам сертифікат, а те,
що я вже маю практику роботи з обладнанням в академії».
У лютому 2012-го Ігор випадково дізнався, що компанії SoftServe потрібен
адміністратор мереж. Резюме надіслав без вагань. Співбесіда, що тривала
упродовж трьох годин, нагадувала складний і серйозний іспит на зрілість:
перевіряли рівень його теоретичних знань, знання технології, практичні
навички. «Тепер я знаю точно: курс ССNA Security зіграв вирішальну роль, —
зізнається Ігор. — Мене взяли відразу на посаду адміністратора, і коло моїх
обов’язків значно розширилося, оскільки SoftServe має одну з найскладніших
мереж в Україні. І я переконаний, що це — лише початок моєї кар’єри».

Програма мережних академій Cisco
Більш докладна інформація про програму мережних академій Cisco —
на сайтах http://cisco.netacad.net та http://cisco.ua.

Cisco — світовий лідер у галузі мережних технологій, що змінюють засоби людського спілкування, зв’язку та співпраці. Інформацію про продукти, технології
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.

