
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради 

 

16. 03. 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., 

представник студентського самоврядування Абольяніна Е. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати перегляду освітньої програми магістрів за 

спеціальністю 013 Початкова освіта і формування дисциплін за 

вибором студентів (доповідає Аронова Р. С.). 

2. Про необхідність впровадження дистанційного навчання в умовах 

пандемії (доповідає Мухіна М. В.) 

3. Про затвердження програм вступних випробувань, тестових завдань, 

екзаменаційних білетів, програм співбесід до вступної кампанії 2020 р. 

4. Про результати проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції та видання збірника тез і доповідей (доповідає Шевченко 

А. Ю.). 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Завідуючий кафедрою педагогіки та психології, доктор психологічних 

наук Самойлов О. Є. доповів присутнім про результати перегляду освітньої 

програми магістрів за спеціальністю 013 Початкова освіта. Зокрема, до 

навчального плану пропонується внесення таких змін: 



 

1) вилучити дисципліни «Менеджмент освіти», «Етика наукових 

досліджень та інтелектуальна власність», «Правові основи діяльності вищої 

школи», «Технології професійної підготовки вчителів початкової школи», 

«Педагогічна супервізія суб’єктів освітнього процесу», «Моделі початкової 

освіти в зарубіжних країнах», «Інформаційні технології в психолого-

педагогічних дослідженнях», Технології системної інформатизації освітнього 

процесу», «Історія та філософія спеціальної педагогіки та психології», 

«Проектування адаптованих індивідуальних  програм в інклюзивних класах 

закладів загальної середньої освіти», «Психологія і педагогіка 

обдарованості», курсова робота. 

2) Враховуючи сучасні тенденції у розвитку української освіти, потреби 

студентів та поради роботодавців, додати до навчального плану у частину 

вибіркових дисциплін «Українську мову як іноземну», «Методику 

викладання педагогіки та фахових дисциплін», «Організацію дистанційного 

навчання у початковій школі», «Електронні освітні ресурси для початкової 

школи», «Методику навчання мови іврит у початковій школі», «Методику 

навчання предметів юдаїки у початковій школі», «Сучасний імідж вчителя 

початкової освіти», 

3) До обов’язкових дисциплін додати «Науково-дослідну практику». 

4) присвоювати випускникам кваліфікую «магістр початкової освіти»; 

5) змінити термін навчання на 1 рік 4 місяці; 

6) збільшити кількість годин на виконання магістерської роботи до 300 

годин. 

В освітній програмі робоча група із забезпечення підготовки магістрів 

уточнила мету, завдання, загальні та фахові компетентності відповідно до 

спеціальності 013 Початкова освіта, узгодила відповідність між цілями ОП та 

результатами навчання. 

 

2. Проректора з навчально-методичної роботи Мухіну М. В. ,  яка 

доповіла, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 11.03.2020 

№ 1/9-154 «Про запровадження карантину для усіх типів закладів освіти: 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти 

незалежно від форм власності і сфери управління», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 11.03.2020 року № 183 «Про 

призупинення освітнього процесу в закладах  дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої, та обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти» в ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» запроваджено карантин з 16 березня по 

03 квітня 2020 р. 

З метою виконання Освітніх програм інституту листом Міністерства 

освіти і науки України рекомендовано запровадження дистанційної форми 

навчання. Зокрема, проректор наголосила на доцільності використання 

освітньої платформи ZOOM із проведенням занять в реальному часі 

відповідно до розкладу занять і відео фіксацією всіх проведених форм занять. 



 

 

3. Відповідальний секретар Приймальної комісії Головіна Л. О. 

проінформувала викладачів про те, що відповідно до переліку дисциплін, які 

виносяться на вступні випробування за освітніми рівнями «бакалавр» і 

«магістр» кафедрами були підготовлені якісні матеріали (програми 

підготовки, завдання, матеріали співбесід, критерії оцінювання). Після 

затвердження матеріалів на Вченій раді програми підготовки будуть 

оприлюднені на офіційному веб-сайті інституту.  

4. Завідувач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Шевченко А. Ю. повідомив присутнім про те, що 12 березня 2020 р. на базі 

інституту відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

питань сучасної освіти. Учасниками конференції стали більше 100  

представників науково-педагогічної спільноти. За результатами конференції 

сформовано і підготовлено до видання збірник тез і доповідей «Сучасна 

освіта: методологія, теорія, практика».  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів за спеціальністю 013 Початкова освіта.  

2. Продовжити роботу над удосконаленням освітньої програми 

підготовки магістрів за спеціальністю 013 Початкова освіта, 

залучивши до роботи представників стейкхолдерів та представників 

студентського самоврядування (відповідальний Самойлов О. Є.). 

3. Запровадити в інституті дистанційне навчання, забезпечивши 

виконання освітніх програм шляхом проведення занять на 

платформі ZOOM. Викладачам вести відеозапис проведених занять 

з подальшим їх розміщенням в іменних папках на GoogleDisk 

(відповідальна Мухіна М. В.). 

4. Затвердити матеріали до вступної кампанії 2020 року. 

Адміністратору сайту інституту розмістити програми підготовки до 

вступних іспитів на офіційній сторінці у мережі Інтернет 

відповідальна Жежель В. К.). 

5. Затвердити до друку Збірник № 4 за матеріалами конференції 

«Сучасна освіта: методологія, теорія і практика» (відповідальний за 

випуск Шевченко А. Ю.). 

 

 

Голосували: «ЗА» - 11. «ПРОТИ» - 0. «Утримались» - 0. 

 
 

Голова                                        Р. С. Аронова 

 
 

Вчений секретар                            І. В. Зеркаль 

 


