
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ?

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КУРСУ В СВІТІ

Чи знаєте ви, що понад 33 мільярдів 
записів кіберзлочинці вкрадуть до 

2023 року, що на 175% більше, ніж у 
2018 році?*

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ?
Захопливий інтерактивний спосіб ознайомитися з основними 
порадами щодо захисту особистих даних, вашої інформації, 
грошей і пристроїв від кібершахрайства та хакерів

За додатковою інформацією звертайтесь: cyberhygiene@crdfglobal.org

*https://www.juniperresearch.com/press/cybersecurity-breaches-to-result-in-over-146-bn

Базові правила безпеки в цифровому середовищі
Безкоштовний онлайн-курс для студентів
  ПРО КУРС 

Курс розроблений спеціально для студентів та всіх тих, чиє 
повсякденне життя не обходиться без комп’ютерів, смартфонів і 
планшетів. Цей курс допомагає студентам дізнатися про основні 
загрози в цифровому середовищі, зрозуміти, на яку особисту 
інформацію полюють хакери, і запам’ятати поради щодо 
захисту особистих даних, грошей, безпечного використання 
електронних гаджетів та інформаційних ресурсів

10231   отримали  
 сертифікати
 25  університетів

 1239 отримали  
  сертифікати
 3   університети

 4158 отримали  
  сертифікати
 11  університетів

Безкоштовна 
реєстрація на cybereducation.org

Курс розроблено CRDF Global в Україні у співпраці з EY (Ernst & Young) та 
технічними експертами компанії Technomatix за підтримки Державного 
департаменту США (Офіс із координації допомоги Європі та Євразії)

Завітайте на наш сайт CRDFGlobal.org

ЧОМУ ВАЖЛИВО 
ТА КОРИСНО 
ПРОЙТИ ЦЕЙ 
КУРС? 

СТРУКТУРА КУРСУ

ДЛЯ КОГО

Щоб засвоїти основні правила захисту інформації на мобільних 
телефонах, комп’ютерах і в соціальних мережах

Проаналізувати наслідки від успішної реалізації атак зловмисників

Розпізнавати фейкові новини та їх джерела, знати, як уникати 
поширених помилок користувачів у цифровому просторі

Розуміти, як запобігати кібершахрайству

60 ХВИЛИН 10 МОДУЛІВ 100%  ОНЛАЙН
ЦІКАВІ КВІЗИ

ВІДЕОМОДУЛІ ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

СЕРТИФІКАТ

ТЕМИ  
КУРСУ

• Основні помилки користувачів
• Безпечне використання 

мобільних телефонів
• Безпечне використання 

комп’ютерів
• Безпечне використання 

електронної пошти
• Безпека в соціальних мережах
• Безпечне використання 

Інтернету

• Типи шкідливого програмного 
забезпечення

• Фейкові новини
• Основні правила захисту 

інформації
• Що робити, якщо потрапив у 

неприємності

• Для початківців і просунутих користувачів
• Проходження курсу не вимагає попередньої технічної підготовки/

знань в області кібербезпеки
• Цей курс - чудовий варіант для студентів у всьому світі

БЕЗКОШТОВНО

mailto:cyberhygiene%40crdfglobal.org?subject=
https://cybereducation.org
https://crdfglobal.org/

