
 
 

Шановні викладачі інформатики! 

Центр підготовки інструкторів Cisco при "Запорізькій державній 

інженерній академії" запрошує Вас опанувати PacketTracer, інноваційний 

інструмент для моделювання роботи комп'ютерних мереж та IoT пристроїв.  

ПЗ надається безкоштовно учасникам серії вебінарів, інструкторам та 

слухачам курсів Академії Cisco. 

PacketTracer базується на трьох принципах: навчання має бути активне, 

соціальне, контекстне. 

Використання PacketTracer дозволить викладачеві: 

• Підвищити мотивацію учнів під час вивчення таких тем, як "Комп'ютерні 

мережі", "Моделювання". 

• Використовувати ефектні демонстрації під час викладення теоретичного 

матеріалу. 

• Використовувати наявні або створювати власні лабораторні роботи з 

автоматичним оцінюванням та захистом від списування. 

• Реалізувати елементи STEM-освіти на уроках інформатики, технологій, 

робототехніки. 

• Ефективно організувати індивідуальну та групову роботу учнів над 

навчальними проектами. 

Використання PacketTracer дозволить Вашим учням: 

• Створити інтерактивну модель мережі комп'ютерного класу, домашньої 

мережі та зрозуміти як вона працює через проведення експериментів. 

• Спроектувати власну нову мережу та експериментувати з її поведінкою, 

спостерігаючи за анімованим процесом її роботи. 

• Створювати нові моделі та отримувати відповіді на запитання "А що 

буде, якщо....?" 

• Працювати з Інтернетом речей і навіть створювати нові Інтернет-речі. 

• Отримати досвід використання набутих знань у повсякденному житті. 

 

Тематика вебінарів 

 
12 квітня 2017 року  

18-00 

Тема 1: Початок роботи з PacketTracer. Використання 

лабораторних робіт з автоматиним оцінюванням 

20 квітня 2017 року  

18-00 

Тема 2: Створення лабораторної роботи в PacketTracer за 

сценарієм викладача 

26 квітня 2017 року 

18-00 
Тема 3: Проекти з Інтернету речей засобами PacketTracer 

травень 2017 року Вебінари для школярів за домовленістю 



Вже сьогодні PacketTracer використовується у навчальному процесі в 

деcятках українських шкіл. Ми допоможемо Вам швидко опанувати прийоми 

роботи в PacketTracer, запропонуэмо готові лабораторні роботи з автоматичним 

оцінюванням, допоможемо зробити досконалими Ваші авторськи розробки.   

Участь у вебінарах та подальші консультації щодо роботи з PacketTracer 

надаватимуться безкоштовно.  

Вебінари відбудуться 12, 20 та 26 квітня 2017 року о 18-00. 

Успішні учасники серії вебінарі отримають сертифікати. 

Для інструкторів академій реєстрація на курс вебінарів за посиланням 

Тим, хто не має облікового запису в Академії Cisco, потрібно заповнити 

форму( https://goo.gl/forms/CrcY2RIfJN2WwqqE3 ) 

Ознайомитися з інформацією про захід більш детально можна на сайті 

Центру підготовки інструкторів академій Ciscoв Запорізькій державній 

інженерній академії(сайтCiscoITCZSEAhttp://cisco.netacad.zsea.edu.ua/packet-

tracer/#more-1358). 

З питаннями просимо звертатися до Наталі Петрівни Полякової, керівника 

Центру підготовки інструкторів в ЗДІА, за ел. адресоюnatalypol@yahoo.com, 

тел. (095) 537 49 95. 

 

 

Шановні вчителі інформатики! 

Центр підготовки інструкторів Cisco при "Запорізькій державній 

інженерній академії" запрошує Вас стати учасником серії безкоштовних 

вебінарів. 
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