
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

Протокол № 6 

засідання Ради роботодавців  

 

м. Чернігів                                                                                 від 01.06.2021 р. 

 

Голова Ради роботодавців: Молот Г.М. 

Секретар: Миненко М.М. 

 

Присутні: Молот Г.М., Миненко М.М., Бабич М.В., Красногор О.В. 

Запрошені: директор ЧІ МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І., заступник 

директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент Назарко С.О., голова 

Студентської ради Лавріненко Ю.А. 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки опитування керівників баз практики, роботодавців 

(стейкголдерів) щодо змісту освітніх програм «Англійська мова і література 

(друга мова – німецька)» (другий (магістерський) рівень) та «Журналістика» 

(другий (магістерський) рівень)  

Про проведення роботи по інформуванню студентської громади про 

оголошені конкурси, гранти інші заходи, що направлені на виявлення творчої та 

перспективної молоді у різних галузях економіки Чернігівського регіону. 

2. Про моніторинг ринку праці та доведення інформації про його стан до 

студентів-випускників та врахування її при подальшому ліцензуванні нових 

спеціальностей. 

3. Про участь роботодавців в навчальному процесі (відкриті лекції, майстер-

класи, навчальні лабораторії тощо). 

4. Про результати роботи Ради роботодавців у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. та 

визначення завдань на 2021-2022 н.р. 

 

Хід засідання: 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про проведення роботи по 

інформуванню студентської громади про оголошені конкурси, гранти інші заходи, 

що направлені на виявлення творчої та перспективної молоді у різних галузях 

економіки Чернігівського регіону. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр постійно відслідковувати інформацію про оголошені 

конкурси, гранти інші заходи, що направлені на виявлення творчої та 

перспективної молоді у різних галузях економіки Чернігівського регіону та 

оприлюднювати на інформаційних стендах та сайті Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про моніторинг ринку праці та 

доведення інформації про його стан до студентів-випускників та врахування її при 

подальшому ліцензуванні нових спеціальностей. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр налагодити зв’язок з центром зайнятості для 

моніторингу ринку праці та доведення інформації про його стан до студентів-

випускників та врахування її при подальшому ліцензуванні нових спеціальностей. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М. про активізацію участі 

роботодавців в навчальному процесі: проведення відкритих лекцій, майстер-

класів, участь у роботі навчальних лабораторій тощо. 

ВИСТУПИЛИ: заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцент Назарко С.О., яка підтримала пропозицію Голови Ради роботодавців у 

цьому питанні і запропонувала включати до розкладу занять фахівців-практиків 

від роботодавців 1 раз на місяць.  

Форму занять – узгодити із завідувачами випускових кафедр.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр попрацювати із представниками від роботодавців і 

узгодити із навчальною частиною питання щодо включення до розкладу занять 

фахівців-практиків від роботодавців для проведення аудиторних занять із 

здобувачами у 2021/2022 н.р. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про результати роботи Ради 

роботодавців у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. та визначення завдань на 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: директор ЧІ МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І., який 

коротко доповів про стан справ в Інституті та підвів підсумки Ради роботодавців і 

окреслив кроки з боку ради роботодавців в рамках співпраці з Інститутом на 2022 

рік. Впродовж 2020/21 н. року велась систематична робота роботодавців та 

Інституту у питаннях підвищення компетентності, науково – методичного і 

матеріально – технічного забезпечення, реалізації і ресурсної підтримки 

виробничих практик здобувачів вищої освіти, проведені постійного моніторингу 

якості підготовки випускників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу Ради роботодавців у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. вважати 

результативною. 

3. Інституту та представникам роботодавців посилити всебічну співпрацю в 

напрямках розробки спільних наукових проектів, залучення представників 

роботодавців до викладання дисциплін, проведення майстер-класів, оновлення 

матеріально-технічної бази лабораторій факультету, забезпечення 

працевлаштування випускників. 

 

 

Голова Ради роботодавців                                            Г.М. Молот 

     Секретар                                                                          М.М. Миненко 


