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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення визначає порядок організації навчального процесу з 
використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій 
дистанційного навчання в Національному університеті харчових технологій 
(надалі – Університет). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту», наказу МОН України № 466 від 25.04.2013 р. «Про 
затвердження Положення про дистанційне навчання», наказу МОН України 
№ 1518 від 30.10.2013 р. «Про затвердження Вимог до вищих навчальних 
закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових 
установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 
спеціальностями», а також Статуту НУХТ, Положення про підготовку та 
використання електронних засобів в НУХТ. 

1.3. Цим Положенням повинні керуватись у своїй роботі всі структурні 
підрозділи університету. 

1.4. Метою використанням технологій дистанційного навчання є надання 
освітніх послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних та психолого-
педагогічних технологій здобувачам вищої освіти, слухачам підготовчих курсів і 
слухачам сертифікатних програм за місцем їх проживання або тимчасового 
перебування. 

1.5. Основними завданнями дистанційного навчання є: 
 забезпечення конституційного права громадянам на здобуття вищої 

освіти незалежно від статі, соціального та майнового стану, роду і характеру 
занять, стану здоров’я та місця проживання (тимчасового перебування); 

 забезпечення якості та ефективності навчального процесу у разі 
застосування технологій дистанційного навчання у формах навчання у періоди, 
визначені Вченою радою Університету 

 розширення можливостей доступу здобувачів освіти до якісного 
навчання за відповідними програмами; 

 забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до 
потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається; 

 створення додаткових можливостей для спілкування науково-
педагогічних і педагогічних працівників із здобувачами освіти, а здобувачів 
освіти між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання; 

 забезпечення контролю якості освітнього процесу. 
1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких 

значеннях:  
• асинхронний режим дистанційного навчання – взаємодія здобувачів 

освіти з викладачами (методистами, адміністраторами) із затримкою в часі з 
використанням електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо; 

• асистент – науково-педагогічний працівник (може працювати на 
посаді асистент чи старшого викладача) який може забезпечувати освітні 



послуги в частині своїх функціональних обов’язків поза межами Університету, 
у разі наявності телекомунікаційного зв’язку із Університетом та здобувачами 
(слухачами). 

• веб-ресурси навчальної дисципліни – сукупність електронної 
навчальної інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних 
для засвоєння дисципліни, яка доступна для здобувачів освіти через Інтернет 
(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших програмних 
засобів; 

• веб-середовище дистанційного навчання – системно організована 
сукупність веб-ресурсів навчального призначення (дистанційних курсів 
навчальних дисциплін), програмного забезпечення управління ними та 
управління дистанційним навчанням; 

• викладач – науково-педагогічний працівник (може працювати на посаді 
старшого викладача, доцента чи професора) який може забезпечувати освітній 
послуги в частині своїх функціональних обов’язків поза межами Університету, 
у разі наявності телекомунікаційного зв’язку із Університетом та здобувачами 
(слухачами). 

• дистанційне навчання – процес набуття знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій; 

• електронний навчальний курс – це комплекс електронних навчально-
методичних матеріалів, створених для забезпечення індивідуального та 
групового навчання здобувачів освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання; 

• здобувачі освіти – особи з числа громадян України, іноземних громадян 
і осіб без громадянства, які проживають (тимчасово знаходяться) у будь-якому 
місці України або за її межами, які отримують освітні послуги в Університеті; 

• інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – 
технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів 
(електронних ресурсів) навчальних дисциплін, а також забезпечення організації 
та супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 
Інтернету; 

• менеджер – відповідальний за дистанційне навчання на 
факультеті/інституті, призначений Вченою радою факультету/інституту. 

• психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система 
засобів та прийомів, послідовне здійснення яких забезпечують виконання 
завдань навчання, виховання і розвитку особистості; 

• синхронний режим дистанційного навчання – дистанційна взаємодія 
здобувачів (слухачів) з викладачами, під час якої всі учасники одночасно 
перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (час, аудіо-, відео 
конференції, соціальні мережі тощо); 
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• система управління веб-ресурсами навчальної дисципліни – 
сукупність програмних засобів для створення, збереження, накопичення та 
передавання веб-ресурсів учасникам дистанційного навчання до цих веб-
ресурсів; 

• система управління дистанційним навчанням – сукупність 
програмних засобів, призначених для організації дистанційного навчанням та 
контролю за ним; 

• технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, 
включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають 
можливість реалізувати процес дистанційного навчання; 

• тьютер – відповідальний за дистанційне навчання на кафедрі, 
призначений на засіданні кафедри; 

• учасники дистанційного навчання – особи, які навчаються, та особи, 
які забезпечують дистанційне навчання (науково-педагогічні та педагогічні 
працівники, менеджери, тьютори тощо). 

1.7. Учасниками освітнього процесу з використанням дистанційних 
технологій є: здобувачі вищої освіти, слухачі сертифікатних програм, слухачі 
підготовчих курсів; асистент; викладач; тьютер; менеджер. 

1.8. Вимогами до здобувачів, що проходять навчання з використанням 
дистанційних технологій, є: 

 вміння користуватись комп'ютером і сучасними інформаційними та 
комунікаційними технологіями на рівні, яке уможливлює виконання 
студентами усіх необхідних елементів навчання з використанням технологій 
дистанційного навчання (що може бути перевірено за допомогою тестування до 
початку навчання з використанням технологій дистанційного навчання); 

 наявність у здобувачів доступу до Інтернет та веб-сервісів, які 
забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному і асинхронному 
режимах. 

Асистент згідно педагогічного навантаження відповідальний за 
проведення практичних чи лабораторних занять. 

Асистент як учасник навчального процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання не має права викладати та редагувати електронні 
навчальні курси, однак повинен проводити оцінювання здобувачів за 
результатами виконаних завдань і тестів. 

Викладач є відповідальним за проведення лекційних, практичних чи 
лабораторних занять відповідно до педагогічного навантаження, а також є 
керівником курсових і кваліфікаційних проектів чи робіт. 

Викладач як учасник дистанційного навчання має права створювати, 
редагувати та викладати електронні навчальні курси, оцінювати здобувачів за 
результатами виконаних завдань і тестів. 

Тьютер відслідковує підготовку веб-матеріалів викладачами кафедри та 
наповнення електронних навчальних курсів дисциплін. У разі необхідності 
тьютер надає консультації для викладачів кафедри щодо особливостей 
створення, редагування та наповнення електронних навчальних курсів. 



До обов’язків тьютера входить організація процесу отримання 
викладачами кафедри логінів та паролів, а також підключенні науково-
педагогічних працівників до електронних навчальних курсів відповідно до їх 
посадових повноважень,  

Менеджер у співпраці з тьютерами відслідковує підготовку матеріалів 
кафедрами факультету/інституту. У разі необхідності менеджер надає 
консультації для тьютерів кафедр щодо особливостей створення, редагування 
та наповнення електронних навчальних курсів, а також організації 
дистанційного навчання. 

До обов’язків менеджера входить організації та облік доступу користувачів 
системи дистанційного навчання, а саме, отримання логінів та паролів для 
здобувачів і викладачів кафедр факультету/інституту. 

 
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
2.1. Використання елементів дистанційного навчання в Університеті 

реалізується: 
 у навчальному процесі здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

у періоди, визначені Вченою радою Університету; 
 у навчальному процесі здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання; 
 для слухачів підготовчих курсів до вступу в Університет; 
 для слухачів сертифікатних програм; 
 для підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу; 
 для осіб з особливими потребами; 
 для вивчення додаткових (факультативних) дисциплін; 
 для здобувачів Університету, які тимчасово або постійно проживають 

за кордоном; 
 для організації самостійної роботи здобувачів (слухачів). 
2.2. Використання технологій дистанційного навчання в Університеті 

здійснюється за усіма спеціальностями та освітніми програмами підготовки, за 
якими Університет надає освітні послуги. 

2.3. Категорії здобувачів вищої освіти, що навчаються із використанням 
елементів дистанційного навчання, визначається рішенням Вченої ради 
Університету в межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців за визначеною 
формою навчання. 

2.4. Перевірка веб-ресурсів в Університеті здійснюється науково-
методичною радою з дистанційної освіти та електронних засобів навчання, 
після рецензування підготовлених курсів гарантом освітньої програми. 

2.5. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на електронні 
навчальні курси, розроблені працівниками Університету у порядку виконання 
службових обов’язків відповідно до службового завдання, належать цим 
працівникам. 

Усі майнові права інтелектуальної власності на електроні навчальні 
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курси, розроблені працівниками Університету в рамках їх робочого часу, 
відповідно до Колективного договору і закону України «Про авторське право і 
суміжні права», належать Університету. 

 
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
3.1. Використання елементів дистанційного навчання нормативно 

забезпечено Законом України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення 
про дистанційне навчання МОН України та іншими нормативними актами, 
наведеними у п.1.2. даного Положення. 

3.2. Якість освітньої діяльності з використанням елементів дистанційного 
навчання забезпечується належним рівнем кадрового, нормативного, 
організаційно-управлінського, науково-методичного, системотехнічного, 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

3.3. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти, що 
забезпечують дистанційне навчання, повинні підвищувати кваліфікацію з 
питань організації та використання технологій дистанційного навчання не 
менше одного разу за останні 5 років з отриманням відповідного документу. 

3.4. Організаційно-управлінське забезпечення передбачає використання 
технологій дистанційного навчання за усіма дисциплінами та видами 
навчальної діяльності здобувачів освіти відповідно до навчальних планів 
підготовки фахівців. 

3.5. У навчальному процесі можуть використовуватись такі окремі 
технології дистанційного навчання: 

 читання лекцій в режимі відео конференції, в т.ч. для відокремлених 
підрозділів Університету; 

 самостійне вивчення лекційних матеріалів з використанням 
електронних навчальних курсів; 

 проведення лабораторних, практичних і семінарських занять в 
асинхронному і синхронному режимах з використанням тренажерів 
(віртуальних лабораторних робіт та ін.) 

 виконання індивідуальних робіт (контрольних завдань) з 
консультуванням викладачами в асинхронному та синхронному режимах; 

 самоконтроль, поточний контроль знань здобувачів (слухачів) з 
використанням електронних тестів, підсумковий контроль. 

3.6. Навчальний процес з використанням технологій дистанційного 
навчання організовується відповідно до чинних положень Університету і таких 
вимог: 

3.6.1. Забезпеченість кожної навчальної дисципліни відповідними веб-
ресурсами для використання в навчальному процесі, рекомендованими 
кафедрами, за якою закріплено викладання дисципліни. 

3.6.2. Використання технологій дистанційного навчання у навчальному 
процесі не потребує змін робочої програми відповідної дисципліни. 

3.6.3. Обов’язкове надання здобувачам (слухачам) можливості зворотного 



зв’язку з викладачем, що забезпечується використанням різних форм 
консультацій (форумів, чатів, повідомлень тощо). 

3.6.4. Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-
педагогічних та педагогічних працівників для організації навчального процесу з 
використанням елементів дистанційного навчання в НУХТ щорічно 
затверджуються наказом ректора «Про затвердження норм часу для планування 
та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Університету». 

3.7. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 
3.7.1. Методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо 

розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-
комунікаційних технологій дистанційного навчання.  

Рекомендації щодо використання веб-ресурсів, наведені в загальній 
частині електронного навчального курсу, повинні містити: 

 силабус дисципліни,  
 інформацію, у якій послідовності та в які терміни вивчати 

електронний навчальний курс,  
 вимоги до виконання практичних та лабораторних робіт з 

дисципліни на платформі дистанційного навчання,  
 умови проходження проміжного та підсумкового контролю,  
 критерії оцінювання. 

3.7.2. Засоби і системи контролю якості дистанційного навчання. 
3.7.3. Змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів 

(дистанційних курсів) навчального плану підготовки. 
3.7.4. Лекційний матеріал: 
 у текстовому вигляді з графіками, малюнками та таблицями; 
 у вигляді відеоматеріалів (з відповідною тривалістю 1 академічна 

година – 35 хвилин); 
 у вигляді презентацій (з аудіо-супроводом чи без нього). 
3.7.5. Тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний 

і підсумковий контроль), не менше 20 тестових завдань до кожної теми; 
3.7.6. Практичні завдання з рекомендаціями щодо їх виконання, у повній 

відповідності до навчального плану. 
3.7.7. Віртуальні лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх 

виконання відповідно до навчального плану. 
3.7.8. Глосарій термінів навчального матеріалу. 
3.7.9. Бібліографія та посилання на електронні бібліотеки. 
3.8. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: 
3.8.1. Апаратні засоби (персональні комп'ютери, мережеве обладнання, 

джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-
зв'язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів 
навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види 
навчальної взаємодії між учасниками дистанційного навчання у синхронному і 
асинхронному режимах; 

3.8.2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 
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каналів не менше 10 Мб/с, що надає всім учасникам дистанційного навчання 
Університету цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації 
навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах; 

3.8.3. Програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у 
т. ч. для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або 
побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами; 

3.8.4. Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для 
забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: 

 рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, 
особливостей контролю тощо; 

 документи планування навчального процесу (навчальні програми, 
навчально-тематичні плани, розклади занять); 

 відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; 
 мультимедійні лекційні матеріали; 
 термінологічні словники; 
 практичні завдання із рекомендаціями щодо їх виконання; 
 віртуальні лабораторні роботи із рекомендаціями щодо їх виконання; 
 віртуальні тренажери із рекомендаціями щодо їх використання; 
 пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, 

тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із 
перевіркою викладачем; 

 ділові ігри із рекомендаціями щодо їх використання; 
 електронні бібліотеки чи посилання на них;  
 бібліографії; 
 електронний навчальний курс, що об'єднує зазначені вище веб-ресурси 

навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; 
 інші ресурси навчального призначення. 
3.9. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення дистанційного 

навчання, необхідне для створення і підтримання веб-середовище, здійснюється 
придбанням, встановленням і обслуговуванням комп’ютерної техніки і засобів 
комунікації. 

3.10. У дистанційному навчання використовуються матеріально-технічна 
база Університету та його структурних підрозділів, а також особисті апаратні 
засоби здобувачів освіти. Придбання і обслуговування апаратних засобів, 
інформаційно-комунікаційне забезпечення доступу до Інтернет та веб-ресурсів 
учасників дистанційного навчання в синхронному чи асинхронному режимах 
здійснюється за рахунок власника цих засобів. 

3.11. Розроблення веб-ресурсів відбувається за рахунок коштів 
Університету. 

 
 

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 



4.1. Технології дистанційного навчання в Університеті можуть 
використовуватися для здобувачів освіти під час тривалої хвороби; для 
отримання онлайн консультацій, організації самостійної роботи, проведення 
контрольних заходів тощо. 

4.2. Відповідно до рішення Вченої ради Університету навчальний процес 
в Університету здійснюється дистанційно за спеціальностями та освітніми 
програмами, за якими Університет надає освітні послуги. 

4.3. Дистанційне навчання відбувається відповідно до календарного 
графіка освітнього в Університеті. 

4.4. Зміст елементів дистанційного навчання має відповідати робочим 
навчальним планам підготовки фахівців. 

4.5. Додатковими вимогами використання технології дистанційного 
навчання є: 

наявність доступу до Інтернет та веб-сервері, які забезпечують участь у 
навчальному процесі в синхронному та асинхронному режимах; 

вміння користуватись сучасними інформаційними та 
телекомунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність 
дистанційного навчання 

4.6. Перед початком використання технологій дистанційного навчання 
здобувачу (слухачу) надається логін і пароль для санкціонованого доступу до 
системи дистанційного навчання. 

4.7. Кожний студент отримує перелік дисциплін, вивчення яких 
передбачено протягом періоду навчання з використанням дистанційних 
технологій, та можливість доступу до електронних навчальних курсів. 

4.8. Розроблені електронні навчальні курси розміщуються на веб-сайті 
Відділу дистанційного навчання НУХТ за один місяць до початку періоду 
дистанційного навчання. 

4.9. Для планування індивідуальної самостійної роботи діяльності 
здобувачів надаються календарні графіки вивчення відповідних дисциплін, 
переліки навчальних завдань і терміни їх виконання. 

4.10. Всі види навчальної діяльності здобувачів (слухачів) здійснюються 
ними самостійно з використанням засобів навчання та консультацій з 
викладачами. Під час консультації здобувачі (слухачі) одержують відповіді від 
викладача на конкретні питання чи пояснення певних теоретичних положень 
або аспектів їх практичного застосування, а також виконання індивідуальних 
завдань. Консультації можуть бути індивідуальними, як правило, з 
використанням засобів телекомунікації, і групові (відео конференції, чат, 
форму тощо). 

4.11. Курсові проекти та роботи виконуються відповідно до навчального 
плану і надсилаються в системі дистанційного навчання для проміжного 
контролю та рецензування. Результати рецензування (зауваження, інформація 
про необхідність перероблення, доопрацювання матеріалів тощо) мають бути 
надані викладачами до початку тижня підсумкового модульного контролю 
(денна форма навчання) або лабораторно-екзаменаційної сесії (заочна форма 
навчання) згідно графіка освітнього процесу. 
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Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи та реферати 
виконуються відповідно до робочої програми дисципліни і надсилаються в 
системі дистанційного навчання для їх перевірки та оцінювання викладачем до 
початку тижня підсумкового модульного контролю (денна форма навчання) або 
лабораторно-екзаменаційної сесії (заочна форма навчання) згідно графіка 
освітнього процесу.  

4.12. Проведення поточного контролю успішності допускається за 
допомогою: 

• прямого спілкування з викладачем у синхронному режимі з 
використанням інформаційно-телекомунікаційних засобів; 

• автоматизованих тестувальних комплексів; 
• перевірки індивідуальних завдань. 
4.13. Підсумковий модульний контроль (денна форма навчання) або 

лабораторно-екзаменаційної сесія (заочна форма навчання) з дисципліни, що 
викладалась з елементами дистанційного навчання проводиться з 
використанням усного опитування, тестування, виконання практичних і 
лабораторних завдань, контрольних робіт. Враховуються також результати 
поточного контролю знань здобувачів, виконаннями ними індивідуальних 
завдань. 

4.14. Усі контрольні заходи можуть здійснюватись очно або дистанційно з 
використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 
відеоконференц-зв’язку за умов забезпечення аутентифікаці здобувача (слухача). 

4.15. Атестація здобувачів, що отримують освітні послуги з елементами 
дистанційних технологій, здійснюється очно відповідно до статті 6 Закону 
України «Про вищу освіту» в порядку, визначеному Положенням про 
організацію освітнього процесу в НУХТ.  

У випадках карантину та інших надзвичайних ситуацій атестація може 
відбуватись дистанційно в синхронному режимі відеоконференц-зв’язку за 
умов забезпечення аутентифікаці здобувача за процедурою, затвердженою 
Вченою радою університету. 

 
 

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ 
5.1. Персональні дані користувачів платформи дистанційного навчання 

використовуються з метою надання доступу до електронного навчального 
курсу дисципліни для забезпечення освітніх послуг. Використання технологій 
дистанційного навчання в освітньому процесі передбачає обробку 
персональних даних здобувачів та науково-педагогічних працівників. 

5.2. Для реєстрації на платформі дистанційного навчання опрацьовуються 
такі персональні дані: 

прізвище, ім’я, по батькові (для науково-педагогічних працівників) та 
прізвище і ім’я (для здобувачів); 

адреси електронної пошти здобувачів і викадачів. 
5.3. Збирання персональних даних.  
5.3.1. Збирання персональних даних здобувачів здійснюється під час 



початку навчання в Університеті. 
5.3.2. Збирання персональних даних викладачів здійснюється 

уповноваженим тьютером кафедри із особистою передачею у відділ 
дистанційного навчання для опрацювання. 

5.4. Накопичення персональних даних учасників освітнього процесу 
здійснюється за допомогою модуля «Користувачі» системи Moodle. 

5.5. Користувач Moodle має технічну можливість обмежити доступ інших 
користувачів до своєї електронної адреси. У разі невикористання цієї опції 
користувач вважається таким, що бав згоду на використання своїх 
персональних даних. 

5.6. Персональні дані користувачів платформи дистанційного навчання 
зберігаються: 

– для здобувачів – до завершення навчання плюс 6 місяців для уникнення 
повторної реєстрації у випадку продовження навчання на наступному рівні; 

– для викладачів – протягом дії контракту або строкового договору. 
5.7. Зміни до персональних даних вносяться на підставі звернень 

співробітників дирекцій / деканатів до відділу дистанційного навчання у 
випадку коригування даних здобувачів та особистих звернень науково-
педагогічних працівників, у випадку зміни їх прізвища чи електронної пошти. 

5.8. Персональні дані видаляються співробітниками відділу 
дистанційного навчання у спосіб, що виключає подальшу можливість їх 
поновлення. 

5.9. Співробітники відділу дистанційного навчання, тьютори та 
менеджери, які обробляють персональні дані, зобов’язані: 

– запобігати втраті персональних даних та їх непрофільному 
використанню; 

– не розголошувати персональні дані, які стали їм відомі у зв’язку з 
виконанням посадових обов’язків; 

5.9. Обробка персональних даних здійснюється у спосіб, що 
унеможливлює доступ до них сторонніх осіб. 

 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Зміни та доповнення до Положення про використання технологій 
дистанційного навчання в Національному університеті харчових технологій 
затверджуються Вченою радою Університету, є невід’ємною частиною 
Положення і мають однакову з ним юридичну силу. 


