
 

 
 

ПРИВАТНА  УСТАНОВА  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «БЕЙТ-ХАНА» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання робочої групи  з питань перегляду та оновлення 

освітньо-професійної  програми Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

м. Дніпро                                                 12 лютого 2020 року 

 

Голова – голова робочої  групи, доктор пед..наук,доцент  Самодрін А.П. 

Пристуні: 

1. завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін, канд..пед.наук  Теплицька А.О., 

2. завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, канд.. іст. наук Шевченко А.Ю.,  

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

4. завідувач  кафедри педагогіки та психології  Самойлов О.Є., 

5. завідувач навчально-методичним відділом  Зеркаль І.В.,  

6. здобувачів вищої світи група ПО-19 М: Захарова Н.Ю,  Зеліксон М. 

 

Запрошені:  

1. Голова наглядової ради інституту, Голова федерації єврейських громад України, 

рабин М.Ц.Стамблер 

2. Краснова О.Л., директор КЗВО «НВК №144 «Спеціалізована школа із 

поглибленим вивченням івриту,історії єврейського народу,єврейських традицій –

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) ДОР; 

3. Cалік Г.В.., директор НВК «Ор Авнер» м.Кам’янське; 

4. Щупак І.Я., кандидат історичних наук, директор Українського інститут вивчення 

Голокосту «Ткума»; 

5. Коротенко Д.М., кандидат історичних наук,  проректор з гуманітарної та виховної 

роботи Дніпропетровської  академії  музики ім.М.Глінки 

6. випускників  освітньої програми 2020р:. 

7. Гречина Н.В,вчитель  НВК «Ор Авнер» м.Кам’янське  

8. Шапіро Г.Г. вчитель  НВК «Ор Авнер» м.Кам’янське  

9. Лупінович С.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та методик навчання КЗВО «Хортицька національна  навчально-

реабілітаційна академія» ЗОР; 

10. Фарбер  В., директор КЦ “Соломоніка» 

 

Відсутні:   

Секретар: Гершон Е.Н. 

Порядок денний: 

1. Про  висновки  Галузевої  експертної   ради Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти щодо  акредитації   освітньо-професійної  програми Початкова 



освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  другий (магістерський) рівень вищої освіти 

2. Про внесення змін до  освітньої програми Початкова освіта навчального плану 

підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта.  

 

 

Виступали: 

1.Гарант освітньої програми  Самодрин А.П.  ознайомив присутніх  із висновками  Галузевої  

експертної   ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,   ради  отримані 

після проходження акредитації   освітньо-професійної  програми Початкова освіта, спеціальність 

013 Початкова освіта  другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

 

2. Завідувач кафедри педагогіки  і психології  проінформував присутніх про  запит   

суспільства   до  вчителів початкової освіти  щодо підвищення фахової компетентності у  сфері 

інклюзивної освіти та надання корекційно-розвиткових послуг учням початкових класів з 

особливими освітніми потребами; організації освітнього процесу в умовах  дистанційного 

навчання;  особливостей єврейської освіти і навчання  предметів етнонаціонального циклу. Цей 

запит зумовлено   реформуванням початкової  освіти   відповідно до концептуальних положень 

Нової української школи, викликами часу, зумовленими пандемією CJVID-19, особливостями 

попиту на  освіті послуги  в регіоні та  потребує  модернізації  профілю освітньої програми, 

оновленню переліку та змісту освітніх компонентів.  

Станом на 05.09.2019 року в Дніпропетровській області функціонують 997 класів  з 

інклюзивним навчанням у 344 закладах загальної середньої освіти, в яких   навчаються 1387 

учнів з особливими освітніми потребами.  Працюють 122 групи з інклюзивним навчанням  у 103 

закладах  дошкільної освіти де  отримують дошкільну освіту 197 дітей з  особливими освітніми 

потребами, які незабаром прийдуть в перші класи ЗЗСО.  Вчителі відчувають нагальну потребу у 

підвищенні професійної компетентності, теоретичних знаннях та практичній підготовці щодо 

здійснення освітньої діяльності в інклюзивних класах. Це питання обговорювалось під час  

регіональних наукових конференціях інституту, зокрема  Регіональній науково-практичній 

конференції «Інклюзивна освіта в сучасній Україні, яка  27.11.201 9 проводилась    на базі  

інституту сумісно з КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР.  У 

Дніпропетровській області працюють  два заклади загальної середньої освіти і один ліцей з 

вивченням мови іврит, єврейських традицій та історії єврейського народу, культурно-

просвітницькі центри на базі єврейської громади Дніпропетровської області де є потреба у 

вчителях єврейської освіти. Всі ці установи потребують вчителів, які володіють основами 

філософії єврейської освіти, методичними вміннями та професійними компетентностями щодо ї 

реалізації. Багато ускладнень  викликав перехід до дистанційного навчання: від необізнаності 

здобувачів із сервісами  електронного освітнього  середовища до відсутності операційних 

компететностей. 

 Слухали: 

1.Директора  КЗВО «НВК №144 «Спеціалізована школа із поглибленим вивченням 

івриту, історії єврейського народу,єврейських традицій –дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) ДОР (м.Дніпро) Краснову О.Л., директора Українського інститут вивчення 

Голокосту «Ткума» Щупака І.Я., кандидат історичних наук, які  висловила такі пропозиції: 

підсилити складову підготовки майбутніх вчителів початкової школи у частині  підготовки 

здобувачів до професійної діяльності в класах з інклюзивним навчанням, посилити підготовку  

вчителів до  здійснення власної науково-дослідної діяльності, а саме участі  аналізу наукової 

педагогічної та психологічної літератури та адаптації сучасних досліджень  в  освітній процес 

початкової школи,   у науково-дослідних  конференціях, написання статей, керівництва  

предметними гуртками;  грантів і участі у міжнародних проєктах.   



 

2.Директора   НВК «Ор Авнер» (м.Кам’янське), вчителів Гречину Н. В. та Шапіро Г.Г., 

які  висловили такі пропозиції: підсилити  підготовку  вчителів в частині  формування  здатності 

до роботи  в системі єврейської освіти, володіння спеціальними   володіння лінгво-

дидактичними вміннями викладання мови іврит. 

3. Проректора з гуманітарної та виховної роботи Дніпропетровської  академії  музики 

ім.М.Глінки, Фарбер  В., директора КЦ “Соломоніка», Коротенко Д.М., які  запропонувала  

приділити увагу  формуванню іміджу сучасного вчителя початкової освіти  звернувши увагу на  

його (іміджу) зовнішню, внутрішню та процесуальну складову.   

 

4. Завідувача кафедри педагогіки та методик навчання КЗВО «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, Лупінович С.М, яка висловила пропозицію   

оптимізувати  компетентності та  програмні результати навчання  дотримуючись відповідності 

цілям  та особливостям програми 

 

Ухвалили: 

 1.Інформацію  про зауваження ГЕР взяти до відома. 

 2.Голові робочої групи внести зміни в  освітню програму та навчальний план  підготовки   

фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта  на підставі  вищезазначеного та  з урахуванням зауважень 

Галузевої експертної ради.  

Голова                                                                                  Самодрін А.П. 

Секретар       Гершон Е.В. 

 

 


