Мережна академія Cisco при Запорізькій державній інженерній
академії продовжує надавати студентам додаткові можливості
для розвитку та підвищення кваліфікації. Нещодавно відбулося
вручення сертифікатів студентам третього курсу факультету
інформаційних та електронних технологій про закінчення
другого семестру курсу CСNA Exploration – «Routing Protocols
and Concepts» (Протоколи та принципи маршрутизації). Понад
тридцять студентів груп СП-07-1 та СП-07-2 мали можливість
безкоштовно вивчати цей визнаний у всьому світі курс в рамках
навчальної дисципліни «Мережна маршрутизація». Раніше вони
вже закінчили перший семестр CСNA «Network Fundamentals»
(Основи мереж) і з великим ентузіазмом зустріли новину про
можливість навчатися у другому семестрі.

«Routing Protocols and Concepts» розроблений безумовним
лідером мережевих технологій у світі – американською компанією
Cisco Systems. Він складається з 11 модулів, з кожного, окрім
вивчення теорії, виконуються лабораторні роботи на справжньому
обладнанні Cisco та програмному забезпеченні Packet Tracer. По
закінченню кожного модуля студенти складають проміжний іспит
у формі тесту, який призначений більше для самоконтролю та
допомагає краще підготуватися до фінального тесту. Фінальний
іспит включає близько 50 питань з усього курсу й саме він визначає
успішність вивчення дисципліни. Студенти, які дадуть понад 75
відсотків вірних відповідей у фінальному
тесті, крім сертифікату про закінчення
курсу отримають вітальний лист від
виконавчого директора Cisco Systems
із
запрошенням
на
навчання в наступному
семестрі.
Добре відомо, що
теоретичні знання найкраще засвоюються при
застосуванні на практиці,
в реальному житті. Тому
при виконанні лабораторних робіт студенти
нашої мережної академії
мають
можливість
використовувати нові
дорогі комутатори та
маршрутизатори Cisco, які були при-дбані ректором ЗДІА для
потреб мережної академії. Усі, хто навчався в академії Cisco,
вивляли особливу цікавість саме до практичних занять зі справжнім
мережевим обладнанням, яке використовується більшістю Інтернет
провайдерів, мобільними операторами, великими корпораціями та
банками в усьому світі.
До того ж, у навчальному процесі широко використовуються
програма для моделювання мереж Packet Tracer 5. Курси Cisco
включають багато практичних завдань, які виконуються саме в
середовищі Packet Tracer, яке є безкоштовним для слухачів мережних
академій. Завдяки цьому студенти можуть вдома виконувати
більшість лабораторних робіт, досліджувати роботу мереж, що
містяться у завданнях, легко будувати власні віртуальні мережі,
поліпшуючи свої практичні навички з використання мережного
обладнання. Саме завдяки великій кількості лабораторних та
практичних занять, студенти можуть добре підготуватися до
семестрового фінального екзамену, а потім і до сертифікаційного
екзамену.
Вивчати курси Cisco Certified Network Associate можуть
студенти усіх технічних спеціальностей, які хочуть отримати
додаткову освіту мережного адміністратора або архітектора. CCNA
складається з чотирьох семестрів, кожен з яких викладається
окремо.
Незважаючи на велику кількість працівників у цій галузі, майже
всі країни світу відчувають великий дефіцит саме кваліфікованих
мережних спеціалістів. Сертифікат CCNA відомий у всьому світі
і спеціалісти, які мають цей статус, зазвичай не мають проблем із
працевлаштуванням. Окрім того вони мають широкі можливості
для професійного та кар’єрного зростання, а CCNA – це їх перша
сходинка на шляху до успіху.
Веселов А. І.,
інструктор мережної академії Cisco

Багато випускників мережної академії Cisco
виявили бажання навчатися у третьому семестрі CCNA
“Switching Basics and Intermediate Routing” (Основи
комутації та поглиблене вивчення маршрутизації).
Серед них студент групи СП-07-1 Дмитро Липай, він.
доречі, є першим за час існування академії студентом, який
отримав оцінку 100% на фінальному екзамені, та один з
найкращих наших студентів Богдан Політаєв.
19 жовтня ми, студенти груп СП-07-1 та СП-07-2, отримали
сертифікати (а деякі й похвальні листи) про закінчення
навчання за курсом CCNA Exploration 2: Routing Protocols
and Concepts. Це вже другий курс від компанії Cisco, який ми
записуємо до свого активу, що звісно не може не радувати.
Як і попередній, цей курс залишив багато приємних вражень.
Найприємнішим, мабуть, є те, що ці курси підвищують нашу
цінність як спеціалістів, а сертифікати та похвальні листи
засвідчують здобуття певних корисних знань, які можуть
стати в нагоді в подальшій кар’єрі.
У самому процесі навчання на цих курсах варто
відзначити матеріали та атмосферу, у якій це все відбувається
та подякувати компанії Cisco та нашим інструкторам за це.
Цікаві лекції з використанням наочних медіа-матеріалів,
цікаві лабораторні роботи з реальним
обладнанням та у програмному
середовищі Packet Tracer, що
дозволяють здобути дуже цінні
практичні навички,
і звісно іспити, що
до-зволяють
ці
знан-ня та навички
перевірити та оцінити.
Всі
слухачі
курсів, і я в тому
числі,
сподіваються, що це був
далеко не останній
наш курс, що
ми
продовжимо
здобу-вати якісні
знання від професіоналів компанії Cisco, які розробляють
ці курси, та під керівництвом професіоналів, якими є наші
інструктори.
Липай Дмитро, СП-07-1
За час навчання нами вже було вивчено два курси мережної
академії Cisco. Окрім приємних вражень та задоволення від
самого процесу навчання, також не менш приємнішим є враження
від використання цих знань на практиці. Але все по черзі.
Перш за все хотілося би відзначити високий рівень підготовки
інструкторів мережної академії Cisco Полякової Н.П. та Веселова
А.І.. Під високим рівнем я розумію не тільки знання, але ще
й одну дуже важливу річ – внутрішню мотивацію. Вона має
великий вплив не тільки на саму людину, але й на оточуючих, які
беруть за приклад їх прагнення до всього нового. Також важливо
відзначити сам процес навчання: окрім лекцій та виконання
лабораторних робіт на емуляторі компанії Cisco, в ЗДІА також є
сучасне обладнання самої компанії Cisco. Це суттєвий факт, адже
ніяка теорія та емулятори не зможуть замінити практичну роботу.
На перший погляд може здатися, що і теорії достатньо, але теорія
– ідеальний варіант подій, а ось на практиці вже виникають
обставини, вирішення яких потребує ще й досвіду. Це робить
навчання цікавішим та ефективнішим.
Тепер дуже хотілося б підкреслити вагомість цих курсів. Цього
літа в мене була практика на ВАТ «Мотор Січ». Коли я розповів
працівникам центру з підтримки та налаштування мереж, що
маю 2 сертифікати мережної академії Cisco, їхньому здивуванню
не було меж. І як наслідок — мені давали завдання на рівні з
працівниками Центру. Це свідчить, наскільки цінуються курси
Cisco в Україні, не говорячи вже про інші країни світу.
З усього цього можна зробити багато висновків, головний з яких
той, що навчання – це світло в майбутнє. Я з радістю прослухаю
ще стільки курсів академії Cisco, скільки буде можливо.

Політаєв Богдан, СП-07-2

ЗДІА офіційно
СВЯТО НАВЧАННЯ на 12 балів!!!

18 грудня 2009 року відбулося урочисте вручення
сертифікатів іменних стипендій студентам ЗДІА у першому
семестрі 2009-2010 навч. року. Урочиста церемонія вручення

нашим кращим студентам сертифікатів стипендій всілякого рівня
— від стипендії Кабміну до нагород за сумлінне навчання від
Індустріалбанку стало яскравою подією у переддень святого Миколи.
На думку присутніх на святі журналістів і телевізійників, спільними
зусиллями академії вдалося провести цей серйозний захід у врочистій
і, одночасно, по-сімейному теплій, дружній атмосфері (кольорові
фото на стор. 1). Одностайна оцінка — 12 балів!!!

Сертифікат іменної стипендії міського голови м. Запоріжжя
вручений молодому вченому, к.т.н., ст. викладачу кафедри
ПЗАС Юрію Михайловичу Пазюку.
Сертифікати іменних стипендій Ленінської районної адміністрації вручав голова держустанови Володимир Кияниця:
Йолкіна Оксана, СП-05-1
Гончар Інна, МЧ-06-3
Ракович Ксенія, М-07-1
Галячко Марина, Ф-08-1
Верховська Ольга, Ф-05-1
Долгополов Дмитро, МО-06-1
Белендій Анастасія, М-07-1
Рєпін Єгор, ГЕ-08-2
Пєтухов Олександр, МЧ-06-1
Візер Аліна, ТЕ-06-2

Сертифікати іменної стипендії Президента України отримали: 1.
Парапанов Сергій, МН-07-1, 2. Першина Ольга, МП-06-1
Сертифікати іменної стипендії Верховної Ради України отримали:
1. Бутиріна Олена, ОМТ-07, 2. Остащенко Дар’я, МЧ-06-3
Сертифікат іменної стипендії голови Запорізької обласної
державної адміністрації отримала Хлєбнікова Альона, МП-06-2.
Сертифікати іменних стипендій міського голови Запоріжжя
обдарованим студентам ЗДІА у першому семестрі 2009-2010 навч. року
вручив міський голова Євген Григорович Карташов.

Організаційно-виховний
відділ.
Фоторепортаж —
М. Ніколаєв,
Н. Юсупова

Лише тоді, коли в нас є надія, ми діємо так, щоб наблизити її ЗДІЙСНЕНня
10-11 грудня 2009 року на базі ЗДІА відбулася V Всеукраїнська науковопрактична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових
регіонів як умова сталого розвитку України»
З вітальним словом виступили мер міста Карташов Є.Г., ректор ЗДІА Пожуєв
В.І., начальник управління з питань екології Запорізької міської ради Бройде
І.Л., голова постійної комісії міської ради з екології Завгородня Л.І., виконуючий
обов’язки начальника Державного управління охорони навколишнього природного
середовища у Запорізький області Майков В.В.
У роботі взяли участь загалом близько 200 учасників з різних регіонів України.
На пленарному засіданні були заслухані проект Світового банку реконструкції
та розвитку «Екологічне партнерство в м. Запоріжжя», доповіді державного
санітарного лікаря Запорізької області Севальнєва А.І., д.м.н., професора
Дніпропетровської державної академії Деркачова Е.А., провідних фахівців екологічних
підприємств Запорізької області.
На секційних засіданнях була представлена 91 доповідь. На основі матеріалів конференції
сформовано збірник тез доповідей загальним обсягом 338 друк. арк. За результатами обговорення
доповідей учасниками конференції прийнято Рішення конференції:
- вважати важливими та актуальними розглянуті питання, а проведений обмін науковотехнічною інформацією своєчасним та корисним.
- запропонувати наступну конференцію «Охорона навколишнього середовища промислових
регіонів як умова сталого розвитку України» провести на базі ЗДІА в 2010 році.
10 грудня в академії пройшла VI звітно-виборча конференція первинної
профспілкової організації ЗДІА. Захід відбувся відповідно до порядку
денного та регламенту. Колектив проявив одностайність практично з
усіх питань. Робота профкому була визнана задовільною.

-

На конференції членами профкомітету ЗДІА обрані:
- Падалка Володимир Петрович - голова профкому.
- Кузьменко Алла Анатоліївна - голова комісії з питань медичного
забезпечення та оздоровлення.
- Назаренко Олексій Миколайович - голова профбюро ФЕЕ.
- Роботягова Тетяна Адамівна - голова профбюро Управ.
- Солодовник Лідія Миколаївна - секретар профкому.
- Малишев Георгій Петрович - голова профбюро МТФ.
- Власов Андрій Олександрович - голова комісії з питань статутної
внутрішньоспілкової діяльності.
Пшегорлинська Олена Анатоліївна - голова профбюро БФ.
Щербина Лариса Володимирівна - голова комісії з колективно-договірного регулюв.
Бут Володимир Васильович - голова комісії з питань правової роботи.
Севастьянов Родіон Вікторович - голова профбюро ФЕУ.
Дєдов Леонід Васильович - голова профбюро МФ.
Кутузова Інна Олександрівна - голова комісії з питань культ. та спорт.-масової роботи.

Інформаційна робота, навчання профактиву.
- Леденьова Ірина Михайлівна - голова профбюро АГЧ.
- Таранова Тетяна Юріївна - голова комісії з охорони
праці, створення безпечних та здорових умов праці.

- Філіпенко Ірина Іванівна - голова комісії з
житлово-побутових питань та роботи з дітьми.
- Яцук Марина Володимирівна - голова профбюро
ФІЕТ.

