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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

 

Координацією наукових досліджень та експериментальної діяльності в 

закладі займається науково-методичний відділ Хортицької національної 

академії. Він був заснований на основі організаційної структури науково-

методичного відділу Хортицького центру згідно з наказом в.о. ректора 

Хортицької національної академії від 17.11.2015 р. № 270. 

Метою діяльності науково-методичного відділу є інноваційно-

методичне забезпечення освітньо-реабілітаційного процесу. 

Завдання науково-методичного відділу: 

− науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності колективу 

Хортицької національної академії; 

− дослідно-експериментальна робота за пріоритетними напрямами 

розвитку закладу; 

− розробка та експериментальна перевірка освітньо-реабілітаційних 

нововведень, змісту, методик і технологій навчально-виховного процесу на 

засадах педагогіки життєтворчості особистості; 

− підвищення рівня експериментальних досліджень, посилення їх 

міждисциплінарного характеру; 

− забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

реабілітаційної, виховної, наукової та інноваційної діяльності; 

− розвиток інфраструктури експериментальних досліджень, 

оптимізація їх інформаційного забезпечення; 

− організація та проведення актуальних фундаментальних і 

прикладних науково-теоретичних досліджень; 

− активізація експериментальних досліджень і розробок, спрямованих 

на підвищення наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняної науки 

та практики, створення ефективної потужної інноваційної інфраструктури; 

− запровадження рейтингового оцінювання освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 
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− організація підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників;  

− створення організаційно-методичних умов для практичного 

застосування інноваційного досвіду педагогічним колективом закладу; 

− узагальнення, систематизація та розповсюдження перспективного 

педагогічного досвіду, результатів інноваційної діяльності педагогічного 

колективу закладу, пропаганда ідей реабілітаційної педагогіки. 

Загальне організаційне керівництво і координацію роботи працівників 

науково-методичного відділу здійснює проректор із наукової роботи, 

кандидат соціологічних наук, доцент Гордієнко Н.М. До складу науково-

методичного відділу входять: завідувач, кандидат педагогічних наук 

Маврін В.В. і методисти Галієва О.М., Кудінова М.С., Курінна Л.В., 

Сташук О.О. і Червоненко К.С. 

Науково-методичний відділ здійснює діяльність згідно з річним планом 

роботи, який складається відповідно до перспективного плану та програми 

експериментальної діяльності Хортицької національної академії, 

розглядається Вченою радою та затверджується ректором.  

Щорічно колектив науково-методичного відділу звітує про результати 

науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи на підсумковій 

науково-практичній конференції. Основні результати діяльності колективу 

науково-методичного відділу ґрунтовно аналізуються, узагальнюються, 

систематизуються та подаються ректору у вигляді річного звіту. 

Робота працівників науково-методичного відділу концентрується на 

найбільш перспективних векторах розвитку сучасної освіти, реалізація яких 

забезпечує резонансний ефект оптимізації роботи навчального закладу. До 

таких векторів відносяться: впровадження компетентнісного підходу до 

освіти, використання потенціалу методу проектів, навчання учнів і педагогів 

основам самореабілітації, організація якісної інклюзивної освіти, яка 

віддзеркалює гуманістичні пріоритети українського суспільства. 


