
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

Протокол № 2 

засідання Ради роботодавців  

 

м. Чернігів                                                                                 від 01.11.2021 р. 

 

Голова Ради роботодавців: Молот Г.М. 

Секретар: Бабич М.В. 

 

Присутні: Молот Г.М., Бабич М.В., Оліфіренко Ю.І., Скрипка О.О. 

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

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

кафедр Ямполець П.В., Суворова С.Г., голова Студентської ради Карпенко М.М. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Організація заходів, спрямованих на зростання якості і економічної 

ефективності зв’язків Інституту з виробництвом та проведення виробничих 

практик (укладання договорів про співробітництво та проходження практики). 

2. Залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального 

процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво 

виробничими практиками). 

3. Проведення спільних з роботодавцями науково-практичних конференцій, 

круглих столів, тощо. 

4. Про участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти. 

Участь в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників. 

5. Про проведення екскурсій до державних органів виконавчої, законодавчої 

та судової гілки влади, на підприємства, організації м. Чернігова (згідно Графіку).  

 

Хід засідання: 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про організацію заходів, 

спрямованих на зростання якості і економічної ефективності зв’язків Інституту з 

виробництвом та проведення виробничих практик (укладання договорів про 

співробітництво та проходження практики). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр переглянути договори про співробітництво та 

проходження практики, заключити нові відповідно до спеціальностей. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про залучення працівників 

установ, підприємств і організацій до навчального процесу (читання лекцій, 

проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками). 

УХВАЛИЛИ: 



1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр переглянути дисципліни по яким можна залучити 

працівників установ, підприємств і організацій до навчального процесу. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про проведення спільних з 

роботодавцями науково-практичних конференцій, круглих столів, тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр запрошувати роботодавців для участі в науково-

практичних конференціях, круглих столах, тощо. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про участь в екзаменаційних 

комісіях з атестації здобувачів вищої освіти. Участь в оцінці якості (експертизі) 

підготовки випускників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., про проведення екскурсій до 

державних органів виконавчої, законодавчої та судової гілки влади, на 

підприємства, організації м. Чернігова (згідно Графіку).  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр розробити план тематичних екскурсій до організацій, 

які Рада роботодавців визначить як пріоритетні.   

 

 

Голова Ради роботодавців                                            Г.М. Молот 

Секретар                                                                          М.В. Бабич 

 
 


