
Про  нас  пишуть… 
 

 

ВИКЛАДАЧІ  МЕРЕЖНИХ  АКАДЕМІЙ  СІSСО 
 

У квітневому номері Всеукраїнського видання «Комунікації і Мережі. 

Телеком» опублікований матеріал щодо питань підготовки 

висококваліфікованих військових фахівців в рамках однієї з найвідоміших в 

країні програм IT- підготовки – програми мережних академій Сіsсо. 

Програма мережних академій Сіsсо – це програма корпоративної соціальної 

відповідальності компанії, яка має всесвітні масштаби. Початок програми було 

покладено в 1997 році. За два роки програму розповсюдили на 64 країни, а зараз 

вона працює майже в усіх країнах світу. 

Навчання в академіях відбувається під керівництвом інструкторів на порталі 

програми netacad.com. На порталі слухачі вивчають теорію, працюють на 

емуляторах, складають тести, спілкуються з інструкторами.  

В регіоні Європа та СНД Україна посідає помітне місце за масштабом і якістю 

викладання в академіях Сіsсо. Наразі в Україні існує 270 академій Сіsсо, які 

працюють в університетах, академіях, коледжах, школах у кожній області країни.  

А зараз, завдяки ініціативі інструкторів академій Сіsсо України, отримали 

можливість пройти безкоштовне навчання з основ мережних технологій, яке має 

назву ССNA (Сертифікований Сіsсо спеціаліст з мереж – маршрутизація та 

комутація), і наші військовослужбовці. 

Пілотна група зі 100 осіб розпочала навчання в липні минулого року. Наступна 

група з майже 400 слухачів вчиться з листопада. Формат навчання – дистанційно-

очний. Передбачена очна установча сесія та заключні очні сесії після кожної з 

чотирьох частин курсу. 

На сьогодні в волонтерській акції беруть участь 20 інструкторів академій Сіsсо –

викладачів українських вишів, серед яких Запорізька державна інженерна академія, 

Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Києво-

Могилянська академія», НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» та ін.  

Отже, як випливає з журнальної статті, завдяки високому професіоналізму, 

ентузіазму та кропіткої цілеспрямованої діяльності викладачів кафедри Програмного 

забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) Запорізька державна інженерна 

академія серед вишів України посідає одне з перших місць.  



Пропонуємо нашим читачам інтерв’ю з триразовим володарем міжнародної 

відзнаки Instructor Excellence Expert Наталією Петрівною Поляковою. Нагороду 

Instructor Excellence Expert щорічно отримують 10% кращих інструкторів світу за 

професійне ставлення до якості навчання студентів мережним технологіям. До уваги 

беруться результати навчання, які демонструють студенти та відгуки студентів щодо 

професійних та особистих якостей викладача. 

 

Отже, Наталія Петрівна Полякова, 

к.т.н, доцент, Запорізька державна 

інженерна академія: 

– Працюю в дружньому колективі 

кафедри Програмного забезпечення 

автоматизованих систем. Вже 23 

роки підготовку професійних 

програмістів ми вважаємо ділом 

свого життя. За цей час близько 

тисячі випускників стали успішними і 

залишилися нашими друзями. Наш 

принцип: «Забезпечити нашим 

студентам можливості освіти на 

рівні з європейськими та 

американськими студентами». 

Програма Мережних академій Сіsсо 

стала однією з таких надзвичайних 

можливостей. Заміжня, маю двох 

синів дуже різних вікових категорій, тому вже вдруге почала вивчати 

особливості шкільної освіти. Улюблене заняття: разом зі своїми хлопцями 

косити газон перед будинком. 

 

Замість епілогу… 

Про актуальність проведення такого навчання для військових фахівців свідчать 

відгуки самих слухачів: 

– …в Збройних Силах склалася така ситуація, що більшість офіцерського складу 

зв'язківців отримували знання про технології зв'язку в ті часи, коли цифрових видів 

зв'язку ще не було або вони тільки починали зароджуватись. Тому вони «мислять» 



ще аналоговими каналами зв'язку. Але специфіка військової служби вимагає від них 

навчати підлеглий особовий склад, організувати його бойову та технічну підготовку.  

Ці курси зробили «ін'єкцію сучасних знань», переломили мислення в бік цифро-

вих технологій тих, кому пощастило на них навчатись. Курси надали змогу 

започаткувати естафету передачі вмінь, навичок та досвіду з передових технологій 

серед фахівців сучасних телекомунікаційних систем ЗСУ. 

 

За матеріалами  видання «Комунікації і Мережі. Телеком»,  

Н. Юсупова, редактор газети «Академія» 

 
 


