
 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради 

 

 

28. 08. 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. філолог. н., доцент 

Мамчич І. П., викладач Гершон Е. Н., викладач Катерна В. О., представник 

студентського самоврядування Захарова Н. 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки набору студентів у 2020 р. на навчання за освітніми 

рівнями «молодший фаховий бакалавр», «бакалавр» і «магістр» 

(доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії 

Головіна Л. О.) 

2. Про затвердження плану роботи інституту у 2019-2020 н. р. (доповідає 

Аронова Р. С.). 

3.  

4. Про затвердження навчальних програм дисциплін і робочих 

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

5. Про затвердження наскрізної наукової теми роботи інституту. 

6. Про підготовку до акредитаційної експертизи за освітнім рівнем 

«магістр» спеціальностей 013 Початкова освіта та 053 Психологія 

(доповідають Самодрин А. П., Самойлов О. Є.).  

7. 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.  

Цього року вперше було оголошено прийом до Гуманітарного фахового 

коледжу за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» на акредитовані 

спеціальності. За результатами прийомної кампанії до коледжу не було 

подано жодної заяви. Тому голова приймальної комісії поставила перед 

присутніми завдання окреслити подальшу стратегію розвитку коледжу як 

структурного підрозділу ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана». 

За освітнім рівнем «бакалавр» вступили - 9 осіб (за всіма спеціальностями на 

денну і заочну форму навчання) 

За освітнім рівнем «магістр» – 18 осіб. В пріоритеті виявилась спеціальність 

013 Початкова освіта – 14 вступників, на спеціальність 053 психологія 

вступили 4 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).  

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:  

 Захарова Н., голова студентської ради інституту з пропозиціями щодо 

профорієнтаційної роботи: 

- 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; 

- оновити рекламну продукцію Гуманітарного фахового коледжу; 

- провести поза аудиторні форми роботи спільно з іншими єврейськими 

організаціями (студентські КВК, брейн-ринг тощо) з метою популяризації 

навчального закладу; 

- продовжити роботу студентської групи з проведення Днів відкритих дверей. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Директору Гуманітарного фахового коледжу Мухіній М. В. продумати 

стратегію розвитку коледжу на наступний навчальний рік і подати її на 

розгляд на жовтневе засідання Вченої ради. (відповідальна Мухіна М. В.) 

2. Голові студентської ради Захаровій Н. підготувати річний план 

профорієнтаційної роботи із залученням студентського колективу. (до 26. 10. 

20). 

 

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

 



 

2. Аронова Р. С. ознайомила присутніх з проектом плану роботи інституту на 

2020-2021 н. р., який було сформовано на основі планів роботи структурних 

підрозділів (кафедр, бібліотеки, навчально-методичного відділу та інших). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити річний план роботи інституту на 2020-2021 н. р. 

2. Вченому секретарю Зеркаль І. В. довести до відома всього 

викладацького складу зміст річного плану роботи інституту (до 05 вересня 

2020 р.) 

 

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

 

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; 

- розподілено педагогічне 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. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з навчально-методичної роботи Мухіної М. В. 

про стан готовності Інституту до початку до 2020/2021 навчального року 

взяти до відома. 

2. Стан готовності Інституту до початку 2020/2021 навчального року визнати 

задовільними. 

3. Ухвалити розклад для академічних груп денної форми навчання на І 

семестр 2020/21 навчального року. 

4. Ухвалити комплекси навчально-методичного забезпечення на 2020/2021 

навчальний рік з дисциплін, які викладаються в Інституті (НМКД 

зберігаються на кафедрах інституту). 

 

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

 

 

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

пропозицією залишити у якості наскрізної наукової теми роботи інституту і 

«Психолого-педагогічні засади розвитку гуманітарно-педагогічної освіти: 

регіонально-громадянський аспект». Професор Самодрин А. П. аргументував 

необхідність подальшої розробки даної теми тим, що акредитація освітнього 

ступеня магістр 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. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити наскрізну наукову тему роботи інституту – «Психолого-

педагогічні засади розвитку гуманітарно-педагогічної освіти: регіонально-

громадянський аспект». 

 

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

 

5. Ректор інститут Аронова Р. С. ознайомила присутніх з перспективами 

акредитації за спеціальностями 013 Початкова освіта та 053 Психологія 

освітнього рівня магістр. Ректор наголосила на тому, що необхідно створити 

робочу групу з підготовки акредитаційних справ, а роботу всього 

викладацького складу спрямувати на удосконалення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. 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.; 

- завідуючі кафедрами: Мамчич І. П., Теплицька А. О., Самойлов О. Є. 

Призначити головою даної групи доктора педагогічних наук, професора 

Самодрина А. П.  

 

2. 2. Створити робочу групу з підготовки до акредитації спеціальності 053 

Психологія 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.; 

- завідуючі кафедрами: Мамчич І. П., Теплицька А. О., Самойлов О. Є. 

Призначити головою даної групи доктора педагогічних наук, професора 

Самойлова О. Є.  
 

 

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

 

 

Голова                                             Р.  С. Аронова 

 
 

Вчений секретар                                 І. В. Зеркаль 
 


