
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

Протокол № 3 

засідання Ради роботодавців  

 

м. Чернігів                                                                                 від 06.12.2021 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. 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 результати роботи Ради роботодавців у І семестрі 2021-2022 н.р. та 

визначення завдань на ІІ семестр 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. 

 

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. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., який прозвітував про результати 

роботи Ради роботодавців у І семестрі 2021-2022 н.р. та визначив завдань на ІІ 

семестр 2021-2022 н.р. особливу увагу звернув на участь членів ради 

роботодавців у формування експертних рад стейкхолдерів, як дорадчо-



консультативних органів на базі випускових кафедр за всіма освітніми 

програмами та безпосередню участь у акредитації освітніх програм.  

Також, відмітив, що особливого значення для випускників є зустріч з 

роботодавцями, коли випускник має можливість отримати повну інформацію про 

майбутнє працевлаштування. 

Наголосив, що велике значення для керівника установи, закладу, 

підприємства – це отримання конкурентоспроможного випускника, а запорукою 

цього є успішна профорієнтаційна робота, яку в першу чергу повинні проводити і 

роботодавці. 

Звернув увагу, що робота Ради роботодавців необхідна для розвитку 

Інституту, наданні допомоги у проходженні студентами практики, корекції 

освітніх програм, виборі випускниками першого робочого місця, 

працевлаштуванні та подальшої співпраці щодо проведення профорієнтаційної 

роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу Ради роботодавців у І семестрі 2021-2022 н.р. вважати 

задовільною. 

3. Схвалити завдання на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

 

Голова Ради роботодавців                                            Г.М. Молот 

Секретар                                                                          М.В. Бабич 

 
 


