
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради 

 

 

28. 08. 2019 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 підсумки набору студентів у 2019 р. на навчання за освітніми 

рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» і «магістр» (доповідає 

відповідальний секретар Приймальної комісії Головіна Л. О.) 

2. Про затвердження «Стратегії розвитку діяльності ПУ ВНЗ 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» у 2019-

2024 рр.» та затвердження плану роботи інституту у 2019-2020 н. р. 

(доповідає Аронова Р. С.). 

3. Про затвердження навчальних програм дисциплін і робочих 

навчальних планів на 2019-2020 н. р. (доповідає Мухіна М. В.) 

4.  Про плани наукової роботи кафедр на 2019-2020 н. р. (доповідають 

завідувачі кафедр). 

5. Про затвердження наскрізної наукової теми роботи інституту. 

6. Про впровадження політики боротьби з дискримінацією та корупцією. 

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



 

7. Про підготовку до акредитаційної експертизи за освітнім рівнем 

«магістр» спеціальність 013 Початкова освіта (доповідає 

Самодрин А. П.).  

8. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Головіна Л. О. повідомила про те, що під час роботи Приймальної 

комісії ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» на навчання за денною та 

заочною формами навчання вступили 24 особи. Географія 

вступників представлена в більшості Дніпровським регіоном 

(м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Кривий Ріг), але є представники й 

інших міст України (м. Київ, м. Миколаїв, м. Запоріжжя, м. Харків). 

На жаль, за освітніми рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр» 

за всіма акредитованими спеціальностями наявний дефіцит 

абітурієнтів (всього вступило 5 осіб за рівнем «молодший 

спеціаліст» та 11 осіб за освітнім рівнем «бакалавр»), тому слід 

ретельно переглянути рекламно-профорієнтаційну роботу в 

інституті та його структурному підрозділі «Гуманітарний коледж». 

За ступенем підготовки магістр за спеціальністю 013 Початкова 

освіта було набрано 6 осіб, а за спеціальністю 053 Психологія – 7 

осіб. Проаналізувавши низький попит на магістратуру з психології, 

члени приймальної комісії дійшли згоди в тому, що стримуючим 

фактором було складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови. Тому варто розглянути можливості відкриття на базі 

інституту підготовчих курсів з англійської мови. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Абольяніна Е., голова студентської ради інституту з 

пропозиціями щодо участі студентського колективу у 

профорієнтаційній роботі: 

- залучити студентів до рекламно-інформаційних візитів у школи 

м. Дніпра; 

- створити креативну студентську групу з розробки рекламної 

продукції інституту, яка б враховувала специфіку сучасної 

молодіжної культури; 

- проводити рекламну роботу в художніх та музичних школах м. 

Дніпра; 

- створити робочу студентську групу з проведення Днів відкритих 

дверей. Зокрема, Абольяніна Е. зазначила, що поряд з традиційною 

формою проведення даного заходу, слід передбачити студентські 

розважальні заходи, провести спільні тренінги для студентів та 

потенційних абітурієнтів. 

2. Аронова Р. С. ознайомила присутніх з проектом «Стратегії 

розвитку діяльності ПУ ВНЗ «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана» у 2019-2024 рр.», акцентуючи 

увагу на меті даної стратегії та основних напрямках розвитку 



 

інституту щодо управлінської, освітньої, профорієнтаційної 

фінансово-господарської, кадрової діяльності. Особливу увагу 

ректор звернула на необхідності удосконалювати систему 

студентського самоврядування в інституті. Стратегія передбачає 

умови реалізації всіх окреслених напрямків та очікувані результати. 

Також ректор ознайомила присутніх з проектом плану роботу 

інституту на 2019-2020 н. р., який було сформовано на основі планів 

роботи структурних підрозділів (кафедр, бібліотеки, навчально-

методичного відділу та інших). 

 

3. Мухіна М. В. повідомила, що до початку нового навчального року 

навчально-методичним відділом інституту проведена така робота: 

- подано пропозиції до навчальних планів; 

- замовлено залікові книжки для студентів першого курсу; 

- складеного графік навчального процесу на навчальний рік; 

- здійснено навантаження викладачів; 

- розроблено розклади занять всіх спеціальностей; 

- здійснено розподіл та внесено пропозиції до підготовки 

аудиторій до навчального року; 

- перевірено навчально-методичні комплекси дисциплін згідно з 

навчальними планами. 

 

4. Про плани наукової роботи кафедр на 2019-2020 н. р. 

Самойлов О. Є. зауважив, що кафедра педагогіки та психології 

цього навчального року планує спрямувати всі зусилля на 

удосконалення якості навчально-методичних комплексів дисциплін, 

які викладаються за освітнім рівнем «магістр». Також завідувач 

кафедри повідомив, що робочій групі доручено оновлення 

методичних рекомендацій щодо написання магістерських робіт. 

Теплицька А. О. зазначила, що викладачами кафедри природничо-

наукової підготовки заплановано у 2019-2020 н. р. проведення 

тижня кафедри, підвищення кваліфікації викладачів, публікація 

статей у наукових виданнях, участь у науково-практичних 

конференціях. 

Шевченко А. Ю. повідомив, що робота кафедри гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки вже спланована на 2019-2020 н. р. 

і передбачає активне пожвавлення наукової роботи викладачів, 

залучення студентів магістратури до участі у конференціях різного 

рівня, проведення загальноінститутських заходів до пам’ятних дат 

українського календаря. 

 

5. Доктор педагогічних наук, професор Самодрин А. П. виступив з 

пропозицією щодо обрання наскрізної наукової теми роботи 

інституту і запропонував такий варіант – «Психолого-педагогічні 

засади розвитку гуманітарно-педагогічної освіти: регіонально-



 

громадянський аспект». Професор Самодрин А. П. аргументував 

необхідність обрання даної теми ключовою тим, що акредитація 

освітнього ступеня магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта 

передбачає доведення необхідності такої освітньої послуги саме у 

нашому регіоні через наявність у м. Дніпро однієї з найбільших 

єврейських громад, а отже і попит на наших випускників завжди 

актуальний. 

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

присутнім про необхідність проведення в інституті заходів, 

покликаних впроваджувати політику боротьби з дискримінацією та 

корупцією.  

Проректор запропонувала кафедрам скласти перспективний план 

річної роботи щодо цього питання. Зокрема, передбачити конкретні 

заходи, спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок на період до 2021 року, посилення інституційного механізму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

удосконалення механізму забезпечення прав жінок і дівчат з 

вразливих груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, які 

належать до національних меншин, осіб з інвалідністю, літніх 

жінок.  

Реалізація цих заходів сприятиме подоланню всіх форм 

дискримінації щодо жінок і дівчат, зниженню рівня гендерно 

обумовленого та домашнього насильства, попередженню його 

проявів та своєчасній допомозі постраждалим особам, розширенню 

економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до 

правосуддя, участі у прийнятті рішень у політичному та 

суспільному житті. 

Проректор підкреслила, що випадків корупції в інституті не було 

зафіксовано за весь період його існування, але на засіданнях 

кафедри слід провести профілактичні бесіди з цього питання. 

7. Доктор педагогічних наук, професор Самодрин А. П. ознайомив 

присутніх з перспективами акредитації за спеціальністю 

013 Початкова освіта освітнього рівня магістр. Професор наголосив 

на тому, що необхідно створити робочу групу з підготовки 

акредитаційної справи, а роботу всього викладацького складу 

спрямувати на удосконалення навчально-методичного забезпечення 

дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про підсумки набору студентів у 2019 р. на навчання 

за ступенями підготовки бакалавр та магістр взяти до уваги. 

Розробити комплексний план профорієнтаційної роботи 



 

інституту у 2019-2020 н. р. (відповідальні: рада з 

профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедр). 

 

2. Створити творчу студентську групу з профорієнтаційної роботи. 

Призначити відповідальною студентку 2 курсу освітнього рівня 

«магістр» Дедову М. 

 

3. Продовжити реалізацію заходів із покращення ефективності 

профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів сільської місцевості, 

передбачивши проведення Днів відкритих дверей у канікулярний 

період (відповідальні: рада з профорієнтаційної роботи, 

завідувачі кафедр). 
 

4. Затвердити «Стратегії розвитку діяльності ПУ ВНЗ 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» у 

2019-2024 рр.» (відповідальні: ректор інституту Аронова Р. С., 

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

завідувач навчально-методичним відділом Зеркаль І. В., 

завідуючі кафедрами). 
 

5. Затвердити річний план роботи інституту на 2019-2020 н. р. 
 

6. Кафедрам розробити план заходів щодо боротьби з 

дискримінацією та корупцією і затвердити його на засіданнях 

кафедр (до 15. 09. 2020 р.; відповідальні завідувачі кафедр). 

 

7. Затвердити робочі навчальні програми дисциплін та робочі 

навчальні плани на 2019-2020 н. р. 

Затвердити робочі навчальні плани підготовки студентів за 

спеціальностями: 

- 012 Дошкільна освіта – бакалавр, денна і заочна форма навчання; 

- 013 Початкова освіта – бакалавр, денна і заочна форма навчання; 

- 053 Психологія - бакалавр, денна і заочна форма навчання; 

- 013 Початкова освіта – магістр, денна і заочна форма навчання; 

- 053 Психологія – магістр, денна і заочна форма навчання. 

 

8. Інформацію про плани наукової роботи кафедр на 2019-2020 н. р. 

взяти до уваги. Завідуючим кафедрам до 05. 09. 2019 р. подати до 

навчально-методичного відділу затверджені плани роботи.  

9. Затвердити наскрізну наукову тему роботи інституту – 

«Психолого-педагогічні засади розвитку гуманітарно-

педагогічної освіти: регіонально-громадянський аспект». 

 

10. Створити робочу групу з підготовки до акредитації спеціальності 

013 Початкова освіта за освітнім рівнем «магістр» у складі:  



 

- ректор інституту Аронова Р. С.; 

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

- завідувач навчально-методичним відділом Зеркаль І. В.; 

- методист Жежель В. К.; 

- завідуючі кафедрами: Шевченко А. Ю., Теплицька А. О., 

Самойлов О. Є. 

Призначити головою (гарантом) даної групи доктора педагогічних 

наук, професора Самодрина А. П.  

 

 

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

 

 

Голова                                             Р.  С. Аронова 

 

 

Вчений секретар                                 І. В. Зеркаль 
 


