
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради 

 

26. 06. 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., викладач Гершон Е. Н., викладач 

Міщенко Н. В., викладач Катерна В. О., представник студентського 

самоврядування Абольяніна Е. 

 

Порядок денний: 

1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 

2019-2020 н. р. 

2.Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. 

3.Про хід підготовки Інституту до 2020-2021 н. р. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Інформацію: 

 завідувача кафедри Шевченко А. Ю. про освітню, виховну та наукову 

діяльність кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

 завідувача кафедри Теплицької А. О. про освітню, виховну та наукову 

діяльність кафедри природничо-наукової підготовки; 

 завідувача кафедри Самойлова О. Є. про освітню, виховну та наукову 

діяльність кафедри педагогіки та психології. 

Завідувачі кафедр повідомили, що вся запланована на кафедрах робота 

(наукова, методична, організаційна) виконана. Науково-педагогічні 

працівники брали активну участь у конференціях, тижнях творчості 



 

кафедр, підвищували свій професійний рівень, творчо організовували 

освітній процес, стимулювали студентів до науково-дослідницької 

діяльності.  

 Кафедра педагогіки та психології в повному обсязі забезпечила 

виконання програми «Учитель Діаспори», виконавши академічне 

навантаження з педагогіки, психології та методик початкової освіти. Всі 

учасники даної програми (22 особи) цілком готові продовжити навчання на 

базі закладу-партнера під час літнього стажування в м. Елькана (Ізраїль). 

Завдяки зусиллям всіх кафедр протягом навчального року було 

проведено дві науково-практичні конференції та випущено збірники тез і 

доповідей. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ректор інституту Аронова Р. С. наголосила на тому, що величезна 

робота була виконана щодо перегляду і структурування нової 

редакції освітньо-професійної програми підготовки магістрів за 

спеціальністю 013 Початкова освіта. Особливу подяку ректор 

висловила завідуючому кафедрою Самолйлову О. Є., заступнику 

завідуючого кафедрою Гершон Е. Н., а також проректору з 

навчально-методичної роботи Мухіній М. В. та завідуючій 

навчально-методичним відділом Зеркаль І. В.  

2. Зеркаль І. В., яка зорієнтувала колег на подальше вдосконалення 

начально-методичних комплексів дисциплін. Зокрема Інна 

Вікторівна наголосила на необхідності терміново оновити робочі 

навчальні програми дисциплін, відповідно до «Положення про 

розробку робочих навчальних програм дисциплін» (протокол № 05 

від 25. 02. 20), а також активно розпочати роботу над створенням 

силабусів. 

 

2. Проректора з навчально-методичної роботи Мухіну М. В. про підсумки 

літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р., яка повідомила, що всі 

студенти інституту вчасно склали семестровий контроль, не мають 

академічних заборгованостей і можуть бути переведені на наступні курси 

навчання. Студенти 4 курсу успішно впорались з Державною атестацією, 

переносів та відміни державних іспитів не було. Проректор відзначила чітку 

організацію дистанційних державних випробувань, що дало змогу об’єктивно 

оцінити навчальні досягнення випускників.  

 

3. Ректор інституту Аронова Р. С. розповіла присутнім про хід підготовки 

Інституту до 2020-2021 н. р. Зокрема наголосила на основному стратегічному 

завданні всього колективу – акредитація освітнього ступеня магістр за 

спеціальностями 013 Початкова освіта та 053 Психологія.  

 Крім того основними завданнями інституту у наступному навчальному 

році будуть: 



 

- забезпечення дисциплін навчального плану за освітніми рівнями 

бакалавр та магістр всім необхідним навчально-методичним 

забезпеченням; 

- активізація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; 

- удосконалення профорієнтаційної стратегії інституту щодо 

формування контингенту осіб, які навчаються за всіма освітніми 

рівнями; 

- покращення матеріально-технічної бази; 

- удосконалення і розширення практичної підготовки студентів; 

- розвивати кадровий потенціал інституту тощо. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувачів кафедр Шевченко А. Ю., Теплицької А. О., 

Самойлова О. Є. взяти до відома. 

2. Освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2019-2020 н. р. 

визнати  задовільною. 

3. Науково-педагогічним працівникам кафедр посилити роботу щодо  

спонукання  викладачів до публікацій  у науковому виданні інституту, 

виданню власних навчальних посібників,, підручників. 

4. Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми 

навчання Інституту визнати задовільними. 

5. Інформацію ректора Аронової Р. С. про підготовку Інституту до  

проходження акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня за 

спеціальностями 013 Початкова освіта і 053 Психологія у 2020-2021 н. р. 

взяти до відома.  

6. Кафедрам інституту розподілити педагогічне навантаження на 2020-2021 

навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних 

працівників у 2019-2020 н. р.  

 

Голосували: «ЗА» - 12. «ПРОТИ» - 0. «Утримались» - 0. 

 

 

Голова                                            Р. С. Аронова 

 

 

Вчений секретар                              І. В. Зеркаль 
  

 


