
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради 
 

03.10. 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 підготовку до регіональної  науково-практичної конференції 

«Інклюзивна освіта в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи 

розвитку» (доповідає Шевченко А. Ю.).  

2. Про стан підготовки до акредитаційної експертизи за освітнім рівнем 

«магістр» спеціальність 013 Початкова освіта (доповідає Аронова Р. С.).  

3. Про затвердження освітньої програми «Вчитель діаспори» спільно з 

Академічним педагогічним коледжем «Орот Ісроель» (м. Елькана, Ізраїль). 

4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  
 

1. Самодрин А. П. ознайомив присутніх з планами щодо проведення 

регіональної  науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта в 

сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку» у листопаді 2019 

р. Професор запропонував доручити керівництво підготовкою до 

конференції к. істор. н., доценту Шевченко А. Ю. 

 

2. Аронова Р. С. ознайомила присутніх із перебігом підготовки до  

акредитації за спеціальністю 013 Початкова освіта освітнього рівня магістр. 



 

Зокрема, присутнім до обговорення був представлений звіт про 

самооцінювання діяльності інституту щодо підготовки магістрів. 

Ректор наголосила на тому, що необхідно активізувати роботу над 

удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, особливу 

увагу приділити розробці силабусів.  

Ректор повідомила присутнім про те, що внутрішня нормативно-правова 

база інституту оновлена, підготовлено всі Положення, необхідні для 

якісного освітнього процесу. 
 

3. Мухіна М. В. ознайомила присутніх з перспективами продовження 

співпраці з Академічним педагогічним коледжем «Орот Ісроель» за 

програмою «Вчитель діаспори». Проректор з навчально-методичної роботи 

оголосила список студенток, які за своїми навчальними показниками 

можуть взяти участь у програмі. Для даної групи студенток передбачено 

додаткові заняття за циклом психолого-педагогічних дисциплін, 

відеоконференції з лекторами з коледжу-партнера, стажування в Ізраїлі 

протягом місяця. Після закінчення річного курсу навчання студентки 

отримують сертифікат, який дозволить їм у майбутньому здійснювати 

педагогічну діяльність у всіх єврейських громадах світу. 
 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Затвердити дату проведення регіональної  науково-практичної 

конференції «Інклюзивна освіта в сучасній Україні: стан, проблеми, 

перспективи розвитку» на 27 листопада 2019 р.  Призначити відповідальним 

за підготовку конференції к. істор. н., доцента Шевченка А. Ю. 
  

2. Викладачам, які забезпечують освітню програму за спеціальністю 

013 Початкова освіта (магістр) до 30 жовтня 2019 р. подати на перевірку 

оновлені навчально-методичні комплекси (відповідальні: завідуючі 

кафедрами, Зеркаль І. В.). 
 

3. Затвердити список учасниць програми «Вчитель діаспори» на 

2019-2020 н. р. (додається). 
 

4. Проректору з навчально-методичної роботи Мухіній М. В. 

скласти розклад занять за програмою «Вчитель діаспори», скоординувати 

діяльність з партнерами інституту в Академічному педагогічному коледжі 

«Орот Ісроель». 

 
 

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

 
 

Голова                                           Р. С. Аронова 

 

Вчений секретар                              І. В. Зеркаль 


