
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти

Про поширення рекомендацій 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини

Шановні колеги!

За результатами онлайн-засідання Координаційної Ради з питань 
захисту персональних даних від 23.03.2021 Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини (далі – Уповноважений) із урахуванням експертних 
консультацій, наданих у рамках Спільного проєкту Європейського Союзу та 
Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом задля 
посилення операційної спроможності Омбудсмана у захисті прав людини» 
розроблено рекомендації щодо захисту персональних даних під час 
дистанційного надання освітніх послуг. 

Також наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021              
№ 766 було 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. До складу зазначеної робочої групи входили представники 
Уповноваженого Верховної Ради України у сфері захисту персональних 
даних, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а також фахівці 
Міністерства цифрової трансформації України та Державної служби 
спеціального зв’язку України. 

Рекомендації оприлюднені на веб-сайті Уповноваженого у розділі 
Захист персональних даних – законодавство – роз’яснення законодавства, за 
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посиланням https://ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/zakonodavstvo/normativno-
pravovi-akti/.

Зазначені рекомендації допоможуть суб’єктам освітньої діяльності 
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. Також в рекомендаціях виокремлені критерії 
(вимоги) до інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій, що 
використовуються у галузі освіти, можуть застосовуватися без приєднання до 
комплексної системи захисту інформації за умови відповідності таким 
обов’язковим критеріям для закладів освіти, які можна буде використовувати 
при виборі електронної освітньої інформаційної системи, зокрема потрібно 
враховувати такі критерії, як:

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.

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 
одним із основних завдань Міністерства є забезпечення формування та 
реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-
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технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, 
трансферу (передачі) технологій. 

Ураховуючи зазначене, прошу керівників департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій 
розповсюдити цей лист серед закладів загальної середньої.

Додаток: на 21 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації Артур СЕЛЕЦЬКИЙ


