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Програма мережних академій Cisco 
 

для навчання з ІТ в школах 
 

Надайте школярам технічні та пізнавальні навички, необхідні в сучасному 
цифровому світі. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Розвиваємо нову генерацію технічних спеціалістів разом! 	
	

	

	

	

	

	

	

• Можливість сертифікації 
• Співпраця з ІТ-компаніями та 

університетами 
• Курси українською, схвалені МОН України 
• Курси для шкіл українською 

• Навчальний матеріал та симулятори, 
розроблені Cisco  

• Найсучасніша навчальна платформа 
• Лабораторні, симуляції та ігри 	

www.NetAcad.com 

@cisconetacad 

@CiscoNetAcadUA  

З започаткування програми в 1997 році,  
майже 8 млн. осіб стали слухачами курсів. В 
Україні з 1999 року провчилися 90 тис. осіб. 
Курси Академій Cisco викладають  більш ніж 
400 навчальних закладів нашої країни. 



 

 

Вступ до кібербезпеки. 
15 годин. 
Тенденції, загрози та принципи захисту в 
кіберпросторі. Безпека персональних та 
корпоративних даних. 
 
 
Введення в мережі. Маршрутизація і 
комутація (Сертифікаваний Cisco спеціаліст з 
мереж, частина перша). 
70 годин. 
Базові знання з роботи комп’ютерної мережі. 
 
 
Вступ до інтернету речей (IoT). 
20 годин. 
Технології, які є в основі ІоТ. Можливості, що 
з'являються з поєднанням людей, процесів, 
даних та об’єктів фізичного світу. 
 
 
Основи апаратного та програмного 
забезпечення ПК. 
70 годин. 
Фундаментальні знання та навички для першої 
роботи в ІТ. 
 
 
 
 
 

Курси, схвалені Міністерством освіти і науки  
України до викладання в старших класах шкіл: 

Для початку співпраці звертайтеся до менеджера програми мережних академій Cisco Олени Домотенко  
за ел. адресою edomoten@cisco.com або до Центрів підготовки інструкторів та підтримки академій Cisco 
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Cisco пропонує школам три шляхи співпраці: 
 

участь в онлайн та очних подіях для школярів та 
вчителів (День дівчат в ІТ, День безпечного 
інтернету, серії онлайн-лекцій і воркшопів для 
вчителів та школярів, змагання та ін.) 

 
Викладання курсів тривалістю 15-20 годин. 
Використання симулятору ІоТ та мереж Пакет 
Трейсер в рамках уроків інформатики. 

 
Викладання курсів тривалістю 70 годин.  
 
 
Досвід українських вчителів: 
https://www.netacad.com/web/self-enroll/course-680533	
 

Перелік Центрів підготовки 
інструкторів та підтримки 
академій Cisco: 
 
НВК №141 «ОРТ» м. Києва 
 
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя  
 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
 
НТУУ «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
 
НУ «Львівська політехніка» 
 
Інженерний інститут Запорізького 
національного університету 
 
НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
 
НТУ «Дніпровська політехніка» 
 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 
 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
 
Донецький національний технічний 
університет 
 


