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Заступник: проректор з ННР, к.г.н. Миронюк В. М; 

Заступник голови: к.е.н. Кульчицький І. І. 
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Присутні: к.г.н. Миронюк В. М., д.е.н., к.е.н. Біда М.Б., д.т.н., к.е.н., доц. 

Даниленко Н. Б., к.е.н., к.е.н., доц. Семак С. С., к.е.н. Кульчицький 

І. І., к.ф.н. Дах М. І., ст. викладач Ковалик С. Я., викл. Бойчишин 

З. М., викл. Гринюк І. Л., викл. Ткач П. В., керівник МБШ Квас М. 

В., Павлось О. Р., керівник НМВ Борисюк П. В., к.т.н., доц. 

Шибанов С. В., Гординська О. І., Ткач Ю. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 

магістратури. (Доповідає: завідувач кафедри менеджменту). 

2. Про виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу Інституту. (Доповідає: Даниленко Н. Б.).  

3. Про зміст академічної доброчесності відповідно до законодавства 

України (Доповідає: Миронюк В. М.). 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Завідувач кафедри менеджменту ознайомив присутніх із тематикою 

кваліфікаційних магістерських робіт студентів магістратури.  

 

2. Даниленко Н. Б. доповіла, що згідно затвердженого у ЛІМі графіку 

протягом 2017 - го року для проходження стажування були спрямовано 

шість викладачів кафедри ФЕПД. 

ІІ - й семестр 2016 -2017 навч. року: 

1. Ковалик С. Я. пройшла стажування на кафедрі іноземної мови 

Львівського навчально - наукового ДНВЗ "Інститут банківської справи" з 

27.12.2016 р. по 27.03.2017 р. 

2. Даниленко Н. Б. стажувалася на кафедрі теоретичної та прикладної 

економіки Національного університету "Львівська політехніка" з 01.02.2017 

р. по 1.05.2017 р. 

3. Лозовицька Д. С. проходила стажування на кафедрі обліку і аудиту 

ЛНУ ім. І. Франка протягом періоду часу з 27 квітня по 12 червня. 

І - й семестр 2017 - 2018 навч. року: 

1. Ткач П. В. проходить стажування на кафедрі  іноземної мови 

Львівського навчально - наукового ДВНЗ "Університет банківської справи" з 

18.09.2017 р. по 18.12.2017 р. 
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2. Павлось О. Р. направлена на стажування на кафедру фізичної 

культури Національного Університету "Львівська політехніка" терміном три 

місяці з 01.11.2017 р. по 01.02.2018 р. 

3. Дах М. І. заплановано проходження стажування з грудня 2017 р. 

Місце і конкретний термін стажування на стадії узгодження. 

Графік стажування виконується. Окреслені в індивідуальних планах 

завдання виконуються повністю. 

 

3. Миронюк В. М. проінформував, що 28 вересня 2017 року набрав 

чинності Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, що 

запровадив і формалізував єдині для всіх рівнів освіти види порушень 

академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання). 

Крім того, стаття 42 Закону України «Про освіту» визначає особливості 

дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними і науковими 

працівниками та здобувачами освіти; види академічної відповідальності 

науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти; права 

осіб, стосовно яких порушено питання про порушення ними академічної 

доброчесності тощо. 

Законом України «Про освіту» внесено відповідні зміни в Закон 

України «Про вищу освіту», якими визначено зміст академічної 

доброчесності. Так, відповідно до п. 1. і частини першої статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту» академічна доброчесність - сукупність етичних 

принципів та визначених Законом України «Про освіту», цим Законом та 

іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Зміни стосуються також визначення переліку обов’язків науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників та здобувачів освіти. Так, 

згідно з п. 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-

педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти 

зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) 

діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами вищої освіти. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зі 

свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми 

(індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись 

академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня 

вищої освіти результатів навчання (п. 3 статті 63 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

Своєю чергою заклади вищої освіти зобов’язані вживати заходів, у 

тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо 

запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і 




