
ЗАВДАННЯ У РЕЖИМІ РОЗВИТКУ 

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 

АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

на 2017-2018 н.р. 

 
1. Ліцензування спеціальностей: 073 Менеджмент, 053 Психологія, 

013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем та 013 Початкова 

освіта за другим (магістерським) рівнем. 

2. Продовження роботи над створенням реабілітаційного парку як 

принципово нової структури в освітньо-реабілітаційному просторі 

Запорізького регіону та України в цілому. 

3. Створення майстерень під відкритим небом на території 

реабілітаційного парку. 

4. Укладання договорів про співпрацю з вищими навчальними 

закладами зарубіжних країн. 

5. Розширення аудиторного фонду Хортицької національної академії 

за рахунок приєднання Запорізького педагогічного коледжу. 

6. Налагодження тісної співпраці з роботодавцями для подальшого 

працевлаштування випускників. 

7. Розширення парку інноваційних технологій підготовки 

конкурентоздатних практико-орієнтованих фахівців на основі методичних 

розробок науково-педагогічних працівників Хортицької національної 

академії. 

8. Нарощування наукового потенціалу факультетів Хортицької 

національної академії шляхом підвищення професійного рівня професорсько-

викладацького складу, впровадження інноваційних методів організації 

навчального процесу та залучення викладачів до навчання в аспірантурі та 

докторантурі. 

9. Продовження виконання експериментального дослідження з теми 

кафедри фізичної реабілітації «Інклюзивний підхід до фізичної реабілітації 

на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров'я в Україні» (номер 

державної реєстрації 0117U003039). 

10. Координація тем науково-дослідної роботи кафедр Хортицької 

національної академії в Українському інституті науково-технічної експертизи 

та інформації. 

11. Впровадження програмного забезпечення для вдосконалення та 

оптимізації роботи структурних підрозділів академії. 

12. Оновлення сайту Хортицької національної академії та його 

змістовне наповнення. 

13. Сприяння публікаційної активності професорсько-викладацького 

складу Хортицької національної академії у науково-метричних базах. 

 

 



ЗАВДАННЯ У РЕЖИМІ РОЗВИТКУ 

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 

АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

на 2018-2019 н.р. 

 

1. Ліцензування освітніх програм зі спеціальностей за початковим 

(коротким) рівнем: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 024 

Хореографія.  

2. Ліцензування спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем: 

012 Дошкільна освіта, 241 Готельно-ресторанна справа, 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва, 014 Середня освіта 

(трудове навчання).  

3. Ліцензування освітньої діяльності з підвищення кваліфікації:  

- педагогічних працівників закладів загальної середньої та спеціальної 

освіти за напрямками: логопедія, дефектологія, інклюзивне навчання,  

соціальна педагогіка, фізична реабілітація, початкова освіта, технології 

(дизайн, ландшафтний дизайн, скульптура та ін.), мистецтво; 

- підвищення кваліфікації керівного складу закладів загальної 

середньої освіти: менеджмент. 

4. Відкриття науково-методичного центру післядипломної педагогічної 

освіти.  

5. Підготовка матеріалів від Хортицької національної академії на 

конкурс із тематичних номінацій, що відбудеться в рамках Десятої 

міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». 

6. Реєстрація Хортицької національної академії як закладу вищої освіти 

в наукометричних базах Scopus і Web of Science. 

7. Реалізація проекту «Розробка моделі та поширення практики 

комплексного супроводу студентів із обмеженнями життєдіяльності у 

системі вищої освіти» за програмою «Еразмус».  

8. Започаткування випуску фахового видання «Науковий вісник  

Хортицької національної академії».  

9. Координація тем науково-дослідної роботи кафедр Хортицької 

національної академії в Українському інституті науково-технічної експертизи 

та інформації.  

10. Підготовка та проведення Міжнародної науково-практичної 

конференції «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики 

учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти». 

11. Узагальнення досвіду експериментальної діяльності закладу в 

науково-методичних виданнях «Життєтворчість особистості: стратегічні 

орієнтири для освіти ХХІ століття», «Соціальне і життєве проектування: від 

теорії до практики». 

12. Продовження роботи над створенням реабілітаційного парку. 



13. Укладання договорів про співпрацю з вищими навчальними 

закладами зарубіжних країн. 

14. Розширення аудиторного фонду Хортицької національної академії 

за рахунок приєднання Запорізького педагогічного коледжу. 

15. Налагодження тісної співпраці з роботодавцями для подальшого 

працевлаштування випускників. 

16. Розширення парку інноваційних технологій підготовки 

конкурентоздатних практико-орієнтованих фахівців на основі методичних 

розробок науково-педагогічних працівників Хортицької національної 

академії. 

17. Нарощування наукового потенціалу факультетів Хортицької 

національної академії шляхом підвищення професійного рівня професорсько-

викладацького складу, впровадження інноваційних методів організації 

навчального процесу та залучення викладачів до навчання в аспірантурі та 

докторантурі. 

18. Продовження виконання експериментального дослідження з теми 

кафедри фізичної реабілітації «Інклюзивний підхід до фізичної реабілітації 

на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров’я в Україні» (номер 

державної реєстрації 0117U003039). 

19. Створення репозитарія академічних текстів Хортицької 

національної академії. 

20. Підвищення ефективності діяльності студентського 

самоврядування. 
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