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Сертифікат є оптимальним для фахівців усіх напрямків ІТ-галузі, які зіштовхуються із
загрозами глобальній кібербезпеці у своїй роботі, особливо, тим, хто:

 бажає змінити свою кар'єру та спробувати себе у цьому надзвичайно затребуваному
напрямку;

 нещодавно отримав вищу освіту;

 або тільки розпочинає свій професійний шлях в області кібербезпеки.

Переваги від участі у навчанні

 Розуміння основоположних принципів, концепцій та процесів кібербезпеки.

 Ознайомлення з фундаментальними поняттями кібербезпеки та ролі фахівців
кібербезпеки в захисті підприємства.

 Сертифікація CSX Fundamentals приведена у відповідність з National Institute of
Standards and Technology (NIST), National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), а також
Skills Framework for the Information Age (SFIA), які в свою чергу відповідають глобальним
викликам, завданням і функціональним обов'язкам в сфері кібербезпеки

 Підвищення цінності і підтвердження досвіду для роботодавців, посилення
спроможності підприємства протистояти і реагувати на кібератаки

 Можливість подальшого професійного навчання і сертифікації для отримання
міжнародних сертифікатів рівня CSX Professional і CSX Expert.

Мета навчання

Сьогодні, коли перед компаніями всього світу дедалі 
частіше виникають загрози, пов'язані з кібербезпекою, 
експерти з кібербезпеки користуються величезним 
попитом.

Сертифікат Cybersecurity Fundamentals

Сертифікат Cybersecurity Fundamentals - це оптимальна 
кваліфікація для експертів з питань кібербезпеки або
для тих, хто хоче отримати таку спеціальність, а також 
для всіх, хто зіштовхується з кіберзагрозами у своїй 
роботі.

Отримайте знання про основи кібербезпеки за 
допомогою програми сертифікації
Cybersecurity Fundamentals
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Програма навчання

Екзаменаційні питання з Cybersecurity Fundamentals охоплюють п'ять 
ключових напрямків:

• поняття кібербезпеки;

• принципи архітектури кібербезпеки;

• кібербезпека мереж, систем, прикладних програм, даних;

• реагування на інциденти;

• вплив застосування новітніх технологій на безпеку.

Сертифікат Cybersecurity Fundamentals підтвердить Ваші знання з ключових понять, 

стандартів, рекомендацій та практик кібербезпеки та Вашу професійну підготовку в області 

кібербезпеки.

Сертифікат Cybersecurity Fundamentals приведено у відповідність до вимог Національної 

ініціативи США з освіти в сфері кібербезпеки (NICE), висунутої Національним інститутом 

стандартів і технології США (NIST). Ця ініціатива охоплює проблеми, заходи та посадові 

функції в області глобальної кібербезпеки. Сертифікат також приведено у відповідність до 

"Концепції навичок для інформаційної епохи" (SFIA).

Сертифікати:

Після закінчення семінару учасники 
отримають сертифікати про проходження 
навчально-консультаційного семінару

Тривалість:

 Час проведення: 9.30 – 17.00
 2 дні (16 академічних годин)

Зміна дати, часу, місця проведення та змісту семінару

Організатори зберігають за собою право змінити дату, час, місце проведення та зміст семінару 
або відмінити семінар у випадку недостатнього попиту чи з інших незалежних від нас причин.

Зв'яжіться з нами 

Проведення семінару в корпоративному форматі

У корпоративному форматі семінар може бути організований спеціально для Вашої 
компанії з урахуванням галузевої специфіки та включати аналіз ситуацій і процесів, що 
представляють інтерес саме для Вас.
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