
Випускниця радіотехнічного
факультету (1959 р.)

Декан факультету світової економіки
й міжнародних відносин, професор
кафедри міжнародних економічних
відносин Мурманського державного
технічного університету
Кандидат технічних наук,
член-кореспондент Академії
інженерних наук та Академії
природничих наук Російської Федерації

ЧЕЧУРІНА 
Майя Миколаївна

356

Народилася у м. Ржеві Калінінської області (нині
Тверська) в родині будівельників. Батьки, Микола
Георгійович та Катерина Дмитрівна, багато років

присвятили розбудові Львова, тому Майя Миколаївна
полюбила його ще замолоду й досі вважає одним із най-
прекрасніших міст і завжди радо приїздить сюди в
гості — до сестри Юлії та до родини брата Валерія.

У 1954 р. вона стала студенткою Львівського політех-
нічного інституту. Радіотехнічний факультет був на той
час найпрестижнішим, на ньому готували спеціалістів
для майбутніх технологій: цифрової техніки, електрон-
них обчислювальних приладів тощо. Вступити туди було
вкрай важко — 7 осіб на місце, але навчання на цьому фа-
культеті відкривало надзвичайні перспективи. Саме тому
Майя Миколаївна обрала цю спеціальність, тим більше,
що й школу закінчила із золотою медаллю.

Після закінчення вишу М. М. Чечуріна здобула
кваліфікацію інженера-електрика за фахом «Автома-
тичнi, телемеханiчнi, електровимiрювальнi прилади й
устаткування». Працювала інженером, старшим інже-
нером в Укрголоврадіопостачзбуті, згодом — інжене-
ром-дослідником у КБ «Термоприлад» у Львові. Львів-
ський політехнічний інститут дав Майї Чечуріній ґрун-
товні загальнотехнічні знання та спеціальні знання з
електротехніки, приладобудування, а головне — бажа-
ння вчитися далі. У 1966 р. вона вступила до аспіранту-
ри Московського енергетичного інституту, де успішно
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за фахом «Технічна кіберне-
тика».

Після захисту дисертації Майя Миколаївна обрала
шлях викладання і роботи з молоддю. Працювала асис-
тентом, старшим викладачем, доцентом, професором у
провідних вузах СРСР — Московському енергетичному
інституті, Академії народного господарства при СМ
СРСР та в Мурманському державному технічному
університеті.

За роки своєї викладацької діяльності неодноразово
проходила курси підвищення кваліфікації, стажувалася у
провідних вишах країни й за кордоном (у Швеції), вивча-
ючи останні розробки з інноваційного менеджменту та

опановуючи нові методи ведення занять із застосуван-
ням ділових ігор, кейс-стаді тощо.

Згодом у результаті професійної перепідготовки Майя
Миколаївна взялася за розвиток соціально-економічного
напряму навчання. Так у Мурманському державному тех-
нічному університеті під керівництвом М. М. Чечуріної
та за її особистої участі було відкрито цілу низку нових
спеціальностей: менеджмент, маркетинг, світова еко-
номіка, міжнародні відносини, інформаційні системи в
економіці, реклама, зв’язки з громадськістю тощо.

Сьогодні Майя Миколаївна обіймає посаду декана
факультету світової економіки й міжнародних відносин,
є професором кафедри міжнародних економічних відно-
син Мурманського державного технічного університету,
керує науковими дослідженнями аспірантів, шістьом із
них у результаті успішного захисту дисертацій присвоєно
ступені кандидатів наук.

Науковий напрям досліджень М. М. Чечуріної — це
управлінські інновації. За результатами багаторічної
роботи вона підготувала докторську дисертацію на тему
«Управлінські інновації як фактор економічного розвит-
ку суспільства». Крім того, вона автор більш як 100 дру-
кованих праць, зокрема 75 наукових статей, 25 навчаль-
но-методичних праць. Крім того, вона має два авторські
посвідчення на винаходи.

Майя Чечуріна — член-кореспондент Академії інже-
нерних наук і Академії природничих наук Російської
Федерації. За багаторічну плідну наукову і викладацьку
діяльність нагороджена медаллю «Ветеран праці», їй та-
кож присвоєне звання «Заслужений працівник рибного
господарства Російської Федерації».

Майя Миколаївна має двох дорослих дочок та шістьох
онуків і прагне, щоб вони виросли справжніми людьми
й змогли повністю реалізували свої можливості.

Цілковито присвятивши себе роботі зі студентами,
М. М. Чечуріна впевнена, що головне у житті — це спілку-
вання з молоддю й виховання в майбутньому покоління
гуманної життєвої позиції. Саме наукова і викладацька
діяльність, яку вона обрала ще в юності, дають Майї
Миколаївні змогу завжди почувати себе молодою та
енергійною, повністю віддаючись улюбленій роботі.


