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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання комісії з питань комісії з питань етики та академічної 

доброчесності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 
«17» вересня 2021 року      м. Біла Церва 

ПРИСУТНІ: В.С. Кулішов, А.М. Лукіянчук, Т.П. Щипська, І.С. Грозний, 

В.А. Мандрагеля, Н.В. Товба, В.Є. Харагірло, Г.А. Юрченко 

ВІДСУТНІ: немає. 

ЗАПРОШЕНІ: Сидоренко В.В., директорка  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 Про обрання голови, заступника голови та секретаря Комісії з 

питань етики та академічної доброчесності. 

2 Про затвердження плану роботи Комісії з питань етики та 

академічної доброчесності на 2021 рік. 

3 Різне. 

1 СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Кулішова В.С., 

який зауважив, що на перше засідання комісії з питань етики та академічної 

доброчесності запрошено директорку Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти Вікторію Сидоренко. 

Володимира Сергійович поінформував присутніх, що наказом по 

Інституту № 01-01/59-О.Д від 10 вересня 2021 р. затверджено складу комісії з 

питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському інституті 

неперервної  професійної освіти наступному складі: 

         - заступник директора з навчальної роботи (В.С. Кулішов); 

         -  вчений секретар (А.М. Лукіянчук); 

   - завідувач навчального відділу  (Т.П. Щипська); 

         - завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту (І.С. Грозний); 

         - професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін (В.А. Мандрагеля); 

         - провідний інспектор з кадрів (Н.В. Товба); 

   - голова профспілки (В.Є. Харагірло); 



         - голова студентської ради (Г.А. Юрченко).      

Заступник директора з навчальної роботи Кулішов В.С. запропонував 

перейти до питання першого порядку денного та обрати голову, заступника 

голови та секретаря Комісії. 

Мандрагеля В.С.  запропонував обрати головою Комісії В.С. Кулішова 

заступника директора з навчальної роботи, кандидата психологічних наук, 

доцента, підтримали його пропозицію Товба Н.В. та Щипська Т.П. 

УХВАЛИЛИ: обрати головою Комісії В.С. Кулішова, члена Комісії з 

питань етики та академічної доброчесності, заступника директора з навчальної 

роботи, кандидата психологічних наук, доцента. 

Затвердити наступні результати голосування: 

Голосували «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Грозний Ігор Сергійович запропонував перейти до обрання заступника 

голови Комісії висловив пропозицію обрати заступником голови Лукіянчук А.М., 

вченого секретаря, кандидатку психологічних наук, доцентку. 

УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови Комісії обрати заступником 

голови Лукіянчук А.М., вченого секретаря, кандидатку психологічних наук, 

доцентку. 

Затвердити наступні результати голосування: 
Голосували «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Щипська Т.П. виступила з пропозицією обрати секретарем Комісії Товбу 

Н.Г. провідного інспектора з кадрів та запропонувала проголосувати за висунуту 

кандидатуру. 

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Комісії обрати секретарем Комісії Товбу 

Н.Г. провідного інспектора з кадрів. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 



2 СЛУХАЛИ: Голова Комісії запропонував перейти до питання 2 порядку 

денного та затвердити план роботи на 2022 рік. 

ПЛАН 

засідань комісії з питань етики та академічної доброчесності 

на 2021 рік 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Комісії на 2021 рік. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова       В.С. Кулішов 

 

Секретар       Н.В. Товба 

Місяць Тема Відповідальний 

Вересень 1. Обрання голови, заступника голови та 

секретаря Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності. 

Члени комісії 

 2. Затвердження плану роботи Комісії з питань 

етики та академічної доброчесності на 2021 рік . 

Члени комісії, голова комісії 

 3. Розгляд випадків порушення корпоративної 

етики та академічної доброчесності (у разі 

наявності). 

Члени комісії, голова комісії 

Грудень 1. Про аналіз структури та змістове наповнення 

офіційної сторінки Комісії з питань етики та 

академічної доброчесності на офіційному веб-

сайті Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.. 

Секретар комісії 

 2. Про співпрацю комісії з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики з 

учасниками освітнього процесу БІНПО. 

Голова комісії 

 3. Затвердження плану роботи Комісії з питань 

етики та академічної доброчесності на 2022 рік . 

Члени комісії, голова комісії 

 4. Розгляд випадків порушення корпоративної 

етики та академічної доброчесності (у разі 

наявності). 

Члени комісії, голова комісії 


