
 

 

 
 

Приватна установа  

Вищий навчальний заклад  

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради 

 

10.  12. 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 заліково-екзаменаційних матеріалів до зимової сесії. 

2. Про дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти. 

3. Про академічну успішність студентів у 1 семестрі 2019-2020 н. р. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М. В. ознайомила 

присутніх з розкладом заліково-екзаменаційної сесії. Повідомила по 

необхідність подання матеріалів до навчально-методичного відділу у 

термін до 15. 12. 2019 р.  

2. Ректор інституту Аронова Р. С. нагадала присутнім про необхідність 

дотримання принципів доброчесності в студентській  та академічній 

спільноті, акцентувала увагу на необхідності проведення ряду заходів, 

які б сприяли формуванню академічної доброчесності у здобувачів 

вищої освіти.  Запропонувала заступнику завідуючого кафедрою 

педагогіки та психології Гершон Е. Н. провести практикум з дотримання 



 

 

академічної доброчесності для студентів освітнього рівня «магістр», які 

у січні 2020 р. закінчують курс навчання і захищають магістерські 

роботи. 

3. Куратор академічних груп Катерна В. О. з інформацією про успішність 

студентів у 1 семестрі 2019-2020 н. р. Куратор підкреслила, що в цілому 

успішність студентів не викликає занепокоєння, навіть студенти-

першокрусники швидко адаптувались до умов навчання в інституті і 

будуть успішно атестовані за 1 семестр. Тривогу викликають декілька 

студенток, що поки мають заборгованості з дисциплін 

етнонаціонального циклу. Зокрема, Гафт С. за інформацією викладача 

може бути не атестована з івриту, Євсега Є. має не атестацію з 

«Класичних текстів: Тора» і «Традицій єврейського народу». 

Катерна В. О. запропонувала визначити для даних студенток 

двотижневий термін для складання академічних заборгованостей і за їх 

результатом ухвалювати рішення про допуск даних студенток до 

складання зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Представник студентського самоврядування Абольяніна Е., яка 

представила присутнім студентську точку зору щодо не атестації 

студенток за дисциплінами етнонаціонального циклу. Зокрема, 

представниця студентського самоврядування вважає, що викладачі 

циклу юдаїки не мають чітко розроблених критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів, а також у них відсутній чіткий графік 

проведення тематичних контрольних робіт, що інколи не дозволяє 

студенту планомірно та якісно підготуватись до контрольного зрізу 

знань.  

Саме тому Абольяніна Е. запропонувала викладачам 

етнонаціонального циклу розробити систему оцінювання студентів і 

чітко дотримуватись її, роз’яснювати студентами отримані бали та 

надавати поради щодо опановування навчальних дисциплін. Також, на 

думку представника студентства, слід на початку кожного навчального 

семестру затверджувати графік проведення тематичних контрольних 

робіт з юдаїки та заздалегідь ознайомлювати з ним студентську 

громадськість. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до розкладу зимової заліково-екзаменаційної сесії всім 

викладачам до 15.12.2019 р. подати матеріали на розгляд і затвердження 

завідуючим кафедрами (відповідальні завідуючі кафедрами). 

2. Оновити на офіційному веб-сайті інституту інформаційні матеріали 

щодо академічної доброчесності та «Положення про дотримання 

академічної доброчесності у ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» (відповідальний 

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



 

 

3. На засіданнях кафедр обговорити питання дотримання учасниками 

освітнього процесу принципів академічної доброчесності. Ознайомити 

науково-педагогічних працівників із відповідними нормативними 

документами (відповідальні завідувачі кафедр). 

4. Провести 20. 12. 2029 р. для студентів-магістрантів практикум з 

дотримання академічної доброчесності (відповідальна заступник 

завідуючого кафедрою педагогіки та психології Гершон Е. Н.).  

5. Продовжити практику вибіркової перевірки курсових та 

кваліфікаційних робіт щодо дотримання в них академічної доброчесності. 

6. Студенткам Гафт С. та Євсезі Є. скласти академічні заборгованості з 

дисциплін етнонаціонального циклу до 24. 12. 2019 р. і подати до 

навчально-методичного відділу документальне підтвердження. 

(відповідальна Катерна В. О.).  

7. Викладачам етнонаціонального циклу розробити критерії оцінювання 

навчальних дисциплін і чітко їх дотримуватись під час освітнього процесу. 

До 20. 12. 2019 р. розробити графік проведення тематичних контрольних 

робіт у ІІ семестрі 2019-2020 н. р. (відповідальні завідуючі кафедрами, 

завідувач навчально-методичним відділом Зеркаль І. В.) 

 

 

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

 

 

Голова                                        Р. С. Аронова 

 

 

Вчений секретар                            І. В. Зеркаль 
 

 


