
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

розширене засідання Вченої ради 

 

20. 01. 2020 р.                                                                      м. Дніпро 

 

Голова: ректор інституту, к. пед. н. Аронова Р. С. 

 

Заступник: завідуючий кафедрою педагогіки та психології, д. псих. н., 

Самойлов О. Є. 

 

Вчений секретар: завідувач навчально-методичним відділом Зеркаль І. В. 

 

Присутні: проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М. В., 

д. мед. н., професор Первий В. С.,  д. пед. н., професор Самодрин А. П., 

к. пед. н. Теплицька А. О., к. пед. н. Овчаренко О. В., к. істор. н., доцент 

Шевченко А. Ю., викладач Гершон Е. Н., викладач Катерна В. О., викладач 

Гершон Е. Н., викладач Міщенко Н. В., викладач Зайцева К. В., викладач 

Дегтярьова К. О., викладач Головіна Л. О., представник студентського 

самоврядування Абольяніна Е. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати акредитаційної експертизи за другим (магістерським) 

рівнем підготовки за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

2. Про академічну успішність студентів у 1 семестрі 2019-2020 н. р за 

результатами зимової сесії. 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи в інституті у ІІ семестрі 

2019-2020 н. р. 

4. Про затвердження складу приймальної комісії на вступну кампанію 

2020 року. 

5. Про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з питань теорії і практики сучасної вищої освіти. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Ректор інституту Аронова Р. С. повідомила присутнім про результати 

проходження акредитаційної експертизи за другим (магістерським) 



 

рівне за спеціальністю Початкова освіта. Зокрема, ректор наголосила на 

тому, що  за експертним висновком інститут отримав умовну 

акредитацію на один рік, а це відповідно передбачає проходження 

повторної акредитації у наступному навчальному році. Для обговорення 

і визначення плану подальших дій ректор оголосила перелік головних 

зауважень експертної комісії: 

- Нерівномірний розподіл навчальних дисциплін відповідно до 

кваліфікацій; 

- Недоцільність курсової роботи під час підготовки магістрів; 

- Відсутність науково-дослідної практики; 

- У навчальному плані відсутні дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» та «Англійська мова за професійним 

спрямуванням»; 

- На сайті інституту відсутні посилання на програми підготовки до 

вступних іспитів; 

- Не надано інформацію, що регулярно проводяться 

опитування/анкетування здобувачів на ОП щодо ступеня їх 

задоволеності інформаційною, освітньою, консультативною 

підтримкою; 

- На сайті інституту відсутня необхідна інформація про кафедру 

педагогіки та психології, робочі програми та навчально-методичне 

забезпечення дисциплін; 

- Відсутнє своєчасне оприлюднення зауважень та пропозицій від 

стейкхолдерів до проекту ОП; 

- Відсутня програма підсумкової атестації здобувачів освіти. 

В цілому галузева експертна рада (ГЕР) вважає, що перелік цих 

недоліків можна усунути впродовж року. Саме тому, ректор важає 

першочерговою задачею кафедри педагогіки та психології перегляд 

освітньої програми магістрів за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

  

2. Куратор академічних груп Катерна В. О. з інформацією про успішність 

студентів за результатами зимової сесії 2019-2020 н. р. Куратор 

підкреслила, що в цілому успішність студентів не викликає 

занепокоєння, навіть студенти-першокрусники швидко адаптувались до 

умов навчання в інституті і будуть успішно атестовані за 1 семестр. 

Тривогу викликає студентка Євсега Є., яка має не атестацію з 

«Класичних текстів: Тора» і «Традицій єврейського народу»  і навіть 

протягом визначеного двотижневого терміну не ліквідувала цю 

заборгованість. 

Катерна В. О. запропонувала надати Євсезі Є. можливість 

повторної ліквідації заборгованостей у присутності комісії, запросити 

для профілактичної бесіди з керівництвом гуманітарного коледжу 

батьків студентки. 

 



 

3. Ректор Аронова Р. С. повідомила присутнім про напрямки роботи щодо 

профорієнтації: 

- проведення спільних семінарів з кураторами благодійної програми 

«Лайф Чейнджер»; 

- участь студенток та викладачів у таборах  та освітньо-розважальних 

програмах єврейської організації «STL»; 

- відвідування єврейських шкіл та єврейських громад м. Кам’янського, 

м. Кривого Рогу, м. Києва, м. Запоріжжя, м. Харкова та інших. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

  Представник студентського самоврядування Дедова М., яка 

представила присутнім студентську точку зору щодо організації 

профорієнтаційної та рекламної діяльності в інституті. Зокрема, 

студентка вважає, що корисним для збільшення набору до інституту 

може стати проведення семінарів для класних керівників з єврейських 

шкіл. Це дасть можливість дізнатись про ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» 

більшій кількості єврейських школярів. 

 

СЛУХАЛИ: 

4.Проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М. В. повідомила 

присутнім про необхідність затвердження складу Приймальної комісії у 

2020 р. і запропонувала, якщо немає зауважень, залишити склад комісії 

минулорічним: 

- Голова Приймальної комісії – ректор інституту, к. пед.н. Аронова Р. С.; 

- Заступник голови Приймальної комісії – проректор з навчально-методичної 

роботи Мухіна М.В.; 

- Відповідальний секретар Приймальної комісії – викладач кафедри педагогіки 

та психології Головіна Л. О. 

 

5. Завідувач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Шевченко А. Ю. повідомив присутніх про те, що у березні 2020 р. на базі 

ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» буде проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію з питань теорії і практики сучасної вищої освіти. До 

участі в конференції запрошуються всі викладачі інституту з подальшою 

публікацією тез у збірнику конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, 

практика». 

Пропозиція: Призначити модератором конференції методиста інституту 

Жежель В. К.. 

 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Переглянути зміст освітньої програми магістрів за спеціальністю 013 

Початкова освіта і внести зміни до навчальних планів до 05. 03. 2020 р. 

(відповідальні: завідуючий кафедрою педагогіки та психології д. псих. н. 

Самойлов О. Є., проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М.В.). 



 

2. Оновити на офіційному веб-сайті інституту інформаційні матеріали 

щодо діяльності кафедри педагогіки та психології (відповідальний 

проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М. В.) 

3. На засіданнях кафедр обговорити питання дотримання учасниками 

освітнього процесу принципів академічної доброчесності. Ознайомити 

науково-педагогічних працівників із відповідними нормативними 

документами (відповідальні завідувачі кафедр). 

4. Продовжити практику вибіркової перевірки курсових та 

кваліфікаційних робіт щодо дотримання в них академічної доброчесності. 

5. Студентці Євсезі Є. скласти академічні заборгованості з дисциплін 

етнонаціонального циклу до 04. 02. 2020 р. і подати до навчально-

методичного відділу документальне підтвердження. Запросити для 

профілактичної бесіди з адміністрацією інституту батьків студентки до 04. 

02. 2020 р. (відповідальна Катерна В. О.).  

6. Затвердити склад Приймальної комісії на вступну кампанію 2020 року: 

- Голова Приймальної комісії – ректор інституту, к. пед. н., 

Аронова Р. С.; 

- Заступник голови Приймальної комісії – проректор з навчально-

методичної роботи Мухіна М. В.; 

- Відповідальний секретар Приймальної комісії – викладач кафедри 

педагогіки та психології Головіна Л. О. 

7. Завідувачу кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Шевченко А. Ю. до 01.02. 2020 р. розмістити на сайті інституту інформацію 

про проведення Всеукраїнську науково-практичну конференцію з питань 

теорії і практики сучасної вищої освіти. 

8. Призначити модератором з питань організації Всеукраїнської науково-

практичної конференції з питань теорії і практики сучасної вищої освіти 

методиста інституту Жежель В. К. 

 
 

Голосували: «ЗА» - 13. «ПРОТИ» - 0. «Утримались» - 0. 

 
 

Голова                                        Р. С. Аронова 

 
 

Вчений секретар                            І. В. Зеркаль 
 


