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Н А К А З 

 
м. Дніпро             № 53                               “23” серпня 2022 р. 
Зміст: про затвердження Положення про комісію з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Інституті чорної 
металургії ім. З. І. Некрасова НАН України  

 
 

Положення про комісію з питань академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова 
НАН України розроблене відповідно до чинного законодавства України i є 
документом, який визначає порядок діяльності комісії з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин, процедуру розгляду 
справ щодо порушення норм академічної доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин між членами інститутської спільноти. У своїй діяльності 
Комісія керується Конституцією України, законодавством у сферах наукової 
діяльності, вищої освіти, нормативно-правовими аспектами Національної 
академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Статутом 
Інституту та на основі протоколу засідання вченої ради ІЧМ НАН України від 
23.08.2022 №5 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Положення про комісію з питань академічної доброчесності 

та етики академічних взаємовідносин Інституту чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України (додається). 

2. Відповідно до Положення про комісію з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин Інституту чорної 
металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України 
створити комісію з питань академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин в Інституті. 

3. Затвердити склад комісії: 
д.т.н., с.н.с. Меркулов О.Є. – голова комісії, заступник директора з 
наукової роботи; 
д.т.н., с.н.с. Парусов Е.В. – заступник голови комісії, завідувач відділу 
ВТОМ; 
 
Члени комісії: 
Журікова І.В. – головний юрисконсульт; 
к.т.н. Шевченко С.А. – голова профкому Інституту, старший науковий 
співробітник відділу ВПОЧ; 
Колеснікова І.В. – завідувач науково-технічної бібліотеки; 



к.т.н., с.н.с. Тубольцев Л.Г. – завідувач науково-організаційного відділу; 
д.т.н., проф. Чернятевич А.Г. – головний науковий співробітник відділу 
ВМС, представник від науково-педагогічного персоналу випускового 
відділу; 
Сафронова О.А. – молодший науковий співробітник відділу ВКС, 
представник від здобувачів вищої освіти. 
 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на  заступника директора з 
наукової роботи д.т.н., с.н.с. Меркулова О.Є. та вченого секретаря   
д.т.н., ст.д. Кононенко Г.А. 

 
 

 
 

Директор Інституту                                            Олександр БАБАЧЕНКО 

 
Погоджено: 
Заст. директора з наукової роботи, 
завідуючий випусковим відділом, 
д.т.н., с.н.с.                                                                           Олексій МЕРКУЛОВ 
 
Вчений секретар, 
д.т.н., ст.д.                                                                               Ганна КОНОНЕНКО 
 
Головний юрисконсульт                                                       Ірина ЖУРІКОВА 
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