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Порядок денний: 

1. Про стан підготовки написання магістерських робіт студентами-

магістрами. (Доповідають: керівники робіт). 
2. Про рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України щодо захисту 

персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг (Доповідає 
Миронюк В. М.). 

3. Про затвердження «Положення про дотримання академічної доброчесності 
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти у Вищому 
навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» (Доповідає: Миронюк В.М.). 
4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Керівники магістерських робіт професор М. Д. Янків, к.е.н. Н. Б. 

Даниленко, к.е.н. М. Є. Стадник поінформували, що студенти працюють над 
написанням розділів магістерської роботи. Написання робіт відбувається згідно 
погодженого графіку. Систематично відбуваються консультації (в 

дистанційному режимі). 
 

2. Проректор з ННР Миронюк В. М. проінформував, що за результатами 
онлайн-засідання Координаційної Ради з питань захисту персональних даних від 
23.03.2021 Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини із 
урахуванням експертних консультацій, наданих у рамках Спільного проєкту 
Європейського Союзу та Ради Європи задля посилення операційної 
спроможності Омбудсмена у захисті прав людини розроблено рекомендації 
щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх 
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послуг. 
Наказом МОН України від 02.07.2021 №766 створено робочу групу з 

напрацювання рекомендацій щодо врегулювання й уніфікації процесу 
дистанційного надання освітніх послуг в Україні для забезпечення поваги до 
права на приватність під час надання таких послуг. 

Рекомендації допоможуть розібратися із практичними аспектами 
застосування норм законодавства у сфері захисту персональних даних та 
уніфікувати практику з метою запобігання порушенням, що виникають у зв’язку 
із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і систем у сфері 
освіти, сприятимуть кращому розумінню, як захистити персональні дані під час 
дистанційного навчання.  

В рекомендаціях виокремлені критерії (вимоги) до інформаційно-

телекомунікаційних систем та технологій, що використовуються у галузі освіти, 
зокрема: 

1. Підтвердження відповідності системи управління інформаційною 
безпекою за результатами процедури з оцінки відповідності національним 
стандартам України щодо систем управління інформаційною безпекою, яка 
проведена органом з оцінки відповідності, акредитованим національним органом 
України з акредитації чи національним органом з акредитації іншої держави, 
якщо і національний орган України з акредитації і національний орган з 
акредитації такої держави є членами міжнародної або регіональної організації з 
акредитації та/або уклали з такою організацією угоду про взаємне визнання 
щодо оцінки відповідності. 

2. Використання для захисту інформації в системі засобів 
криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний 
висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного 
захисту інформації. 

3. Якщо жоден з елементів інформаційно-телекомунікаційної системи, 
технології, освітнього сервісу не розташований на територіях України, на яких 
органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень, 
на територіях держав, визнаних Верховною Радою України державами-

агресорами, на територіях держав, щодо яких застосовані санкції відповідно до 
Закону України «Про санкції», та на територіях держав, які входять до митних 
союзів з такими державами. 

 

3. Миронюк В.М. запропонував на затвердження Положення, яке 
регламентує норми та правила професійного спілкування та поведінки між 
учасниками освітнього процесу в Інституті стосовно питань академічної 
доброчесності. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про стан написання магістерських робіт студентами-

магістрами взяти до уваги. 

2. Інформацію про рекомендацій щодо захисту персональних даних під час 
дистанційного надання освітніх послуг взяти до уваги. 




