ВИПУСК В МЕРЕЖНІЙ АКАДЕМІЇ CISCO

25 лютого 2009 року в ЗДІА відбулося
вручення сертифікатів мережної академії CISCO 27 із 39 студентів ІІ курсу, які
навчаються за напрямком “Програмна
інженерія”.
Вже не перший рік студенти напрямку
“Програмна інженерія” вивчають професійноспрямовані дисципліни
за
авторизованими
курсами
провідних
міжнародних компаній
у
галузі
розробки
програмного та апаратного забезпечення: Microsoft, CISCO, Sun.
Студенти, що навчаються за цим напрямком,
впродовж попереднього
семестру
ретельно
вивчали
дисципліну
“Комп’ютерні мережі”
за програмою CCNA
Exploration
“Network
Fundamentals” (Основи
мережних технологій).
Навчання відбувалося
за матеріалами мережної
академії CISCO англійською мовою.
Контрольні
заходи
також відбувалися англійською, тому для студентів другого курсу
це було не аби-яке випробування на міцність.

Студенти Авдєєнко Ярослав, Васильєв Олександр, Бріт Євген,
Липай Дмитро (гр. СП-07-1) та Політаєв Богдан, Руднєв Іван,
Сокульський Богдан, Суріхін Костянтин, Синявський Станіслав,
Сирбу Максим, Чураков Сергій (гр. СП-07-2) окрім сертифікатів
про завершення навчання, отримали похвальні листи від компанії
CISCO за особливі успіхи у вивченні мережних технологій.
Викладачі кафедри ПЗАС, інструктори мережної академії
CISCO,
доцент
Полякова Н.П та
асистент Веселов А.І.
вперше викладали
д и с ц и п л і н у
“Комп’ютерні
мережі” за матеріалами
оновленого
курсу
CCNA
Exploration,
який
розраховано
на
студентів,
що
навчаються у ВНЗ
за технічними спеціальностями.
У
наступному
напівсеместрі
за
матеріалами
другого семестру CCNA
Exploration “Routing
Protocols
and
Concepts” (Протоколи та концепції
маршрутизації) студенти напрямку “Програмна інженерія” будуть
вивчати дисципліну “Мережна маршрутизація”.

Навчання в мережній академії CISCO на думку студентів...
Вивчення цього курсу
залишило дуже приємні
враження
у
серцях
та думках студентів
СП. На мою думку,
це один з найкращих
та
найцікавіших
курсів
на
нашій
спеціальності. Він дає
дуже широкі теоретичні,
практичні знання з
фундаментальних
основ мережних технологій. Безумовно,
корисним є те, що курс викладається
англійською мовою. Це сприяє вивченню
професійної лексики та мови взагалі, без
якої сучасний програміст обійтися не
може. Я пишаюся тим, що ми вивчили цей

курс, отримали сертифікати, згадуємо його
з повагою і неабиякою зацікавленістю.
Хотілося б подякувати рідній академії в
особі ректора та завідувача нашої кафедри,
Пожуєва В.І., рідній кафедрі ПЗАС за
надану можливість вивчати курси компанії
CISCO, проводити практичні та лабораторні
заняття, подякувати викладачам цього
курсу, Поляковій Н.П. та Веселову А.І., які
відкрили нам фундаментальну сторону світу
мережних технологій. Дякуємо!
він легкий для розуміння та містить велику
Дмитро Ліпай, СП-07-1 кількість потрібної та важливої інформації
Я закінчив курс Cisco Network Academy про комп’ютерні мережі. Я також вважаю,
ССNA Exploration і вважаю, що цей курс що інтегрування матеріалів Cisco Network
необхідний кожному програмісту тому, що Academy в програму навчання дозволяє
він дозволяє вивчити мережні технології майбутнім українським програмістам вийти
від самих основ до професійного рівня. на міжнародний рівень.
Політаєв Богдан, СП-07-2
Мені дуже сподобався цей курс тому, що

Слухачі ФПО отримують сертифікати CISCO

19 лютого 2009 року відбувся черговий випуск слухачів ration “Network Fundamentals” (Основи мережних технологій).
локальної мережної академії CISCO при ЗДІА.
Михайло Смирнов, Сергій Студенов, Роман Боженко та Віталій
Стало доброю традицією, що слухачі ФПО, що навчаються за Вахромєєв, крім сертифікатів, були відзначені похвальними листами
фахом 7.080403 (ПЗАС),
від компанії CISCO за
вивчають
дисципліну
особливі успіхи в навчанні.
(Комп’ютерні мережі) за
Це тільки перша сходинка
матеріалами корпорації
у вивченні мережних техCISCO.
нологій.
Зараз
слухачі
Декан ФПО, доцент
фа-культету післядипломної
Пожуєв А.В. і керівник
освіти розпочали вивчення
локальної
мережної
дисципліни
“Мережна
академії CISCO, доцент
маршрутизація” за матеПолякова Н.П. урочисто
ріалами другого семестру
вручили
сертифікати
CCNA Exploration “Прослухачам групи про
токоли та концепції маршрузавершення
навчання
тизації”.
по програмі першого
семестру CCNA Explo-

Факти, події, люди
За календарем ЮНЕСКО 21 лютого відзначають як Міжнародний день
рідної мови. Це свято ініційоване ЮНЕСКО з метою збереження національних
традицій та ідентичності всіх народів, що сприятиме мовному різноманіттю,
запобігає культурній уніфікації, знеособленню.
Стало традицією для викладачів кафедри українознавства щорічно проводити
брейн-ринг, присвячений Міжнародному дню рідної мови, серед студентівпершокурсників.
Цього року змагалися
студенти
7
факультетів
ЗДІА:
ФМФ
(команда
„Патріотична свідомість”),
ФІТ (команда „Патріоти
України”), ФЕП (команда
„Мовознавці”),
ФБВР
(команда „Топтанка”), ФЕЕТ
(команда „Перлини”), ФЕЕ
(команда
„Інтелектуали”),
МТФ (команда „Дерево
знань”).
Позитивним є те, що збільшилась кількість
учасників брейн-рингу, а також те, що вони із
задоволенням підготували цікаві за змістом та

11 лютого 2009 року в аудиторії 66
відбулася чергова деканська година на
факультеті економіки підприємства та
тільки відрізнялася вона від попередніх
небуденністю, святковим настроєм, урочистістю, бо НАРЕШТІ «нагороди знайшли
своїх героїв».
З вітальним словом виступила проректор
з НПР, професор Желябіна Н.К., яка й
нагородила Грамотою та цінним подарунком
Довганюк Анастасію, ст.гр. ЕП-08-2д,

Мова - це не просто спосіб спілкування,
...це всі глибинні пласти духовного життя
народу, його історична пам’ять,
найцінніше надбання віків.
(Олесь Гончар)
оригінальні щодо оформлення стіннівки.
Завдання були різні за складністю, за формою
відповіді, проте учасники намагалися надати
кращі відповіді.
Ведучими були ст.гр. ЕП-08-1 Гапонова В.Г. та
ст.гр. ЕП-08-2 Діденко Р.І., їм допомагали активісти
ФЕП — Рудий А., Дмитрієв С.В., Анатольєва Т.С.
Журі важко було підбивати підсумки, оскільки
воно бачило, як натхненно працювали учасники
команд.
Місця розподілили таким чином: перше —
команда „Топтанка” (ФБВР), друге — команда
„Мовознавці” (ФЕП), третє — команда „Патріот
України” (ФІТ). Знання рідної мови і дружба —
позитивний результат цього Свята Мови.
„Людина без національного заземлення —
перекотиполе або й пил на вітрах історії... Лише
людина, котра несе в собі історичний досвід
народу, його духовну культуру, його моральність
і мову, але яка пам’ятає про те, що народ завжди
інтернаціональний, — тільки така людини
здатна бути Особистістю”, - писав В. Яворівський.
Сподіваємося, що студенти нашої академії і
надалі будуть із задоволенням вивчати рідну мову,
збагачувати свій загальний рівень, працювати над
самовдосконаленням, оскільки усвідомлюють
необхідність бути в майбутньому грамотними та
кваліфікованими спеціалістами.
Добровольська Н.О.,
доц. каф. українознавства

як переможницю програми, ініційованої
Управлінням з питань екології Запорізької
міської ради та ЗДІА «Підвищення рівня
екологічної освіти та виховання молоді
у ЗДІА», у номінації «Кращий логотип».
Зі словами привітання Надія Кіндратівна
висловила надію, що й далі студенти одного
з кращих факультетів у нашій академії
будуть такими активними, завзятими до
успіхів та перемог.
Естафету нагородження та вручення
призів першокусникам підтримав декан
факультету Глущевський В.В. Дипломом
за 1 місце у спартакіаді ФЕП серед збірних
команд курсів в комплексному заліку
було нагороджено спортивний колектив
студентів 1 курсу у складі: Богуславський
Кирило, Водвуд Сергій, Водвуд Роман,
Піскун Дмитро, Славко Юрій, Александров
Дмитро, Андрющенко Ігор — гр. ЕК-08-1д;
Поляков Захар, Гавриленко Альона, Бєлова
Юлія, Шевченко Валентин — гр.ЕП-08-1;

Скляренко Костянтин, Трускал Сергій —
гр.ЕП-08-2.

У промові В’ячеслав Валентинович
звернув увагу на те, що студентське
життя не обмежується лише заняттями
в аудиторії, воно має бути гармонійно
поєднаним: з одного боку — навчання, з
іншого — активний пошук себе як творчої
особистості у всіх сферах діяльності з метою
самовираження, самоудосконалення. Разом
з побажаннями висловив і впевненість, що
і надалі студенти ФЕП будуть не тільки
долати вершини науки, а й брати активну
участь у всіх заходах, які проводяться
як на факультеті, так і в академії та
здобувати перемоги, продовжуючи традиції
факультету, сприяючи тим самим його позитивному іміджу.
Інформацію підготувала заступник
декана ФЕП з ВР О.В. Пєтухова

