
Додаток 2 
до наказу департаменту освіти і науки  
Київської обласної державної адміністрації 

від 14 листопада 2017 року № 379 
 

ПРОГРАМА 

контрольно-узагальнювального етапу експерименту регіонального рівня з теми  

«Корекція розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором» на базі дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Пролісок» Бучанської міської ради 

 

№ 
 з/п 

Заходи, спрямовані на реалізацію  
завдань експерименту 

Термін 
виконання 

Виконавець Очікувані результати 

Контрольно-узагальнювальний етап (жовтень 2017 року – травень 2018 року) 

1.   Кількісний та якісний аналіз результатів експе-
риментального дослідження.  

Жовтень 2017 
року – травень  

2018 року  

Сасіна І.О., 
Мозговенко А.І., 
члени науково-
консультаційної 
ради, учасники 
експерименту 

Результативність впровадження 
комплексної програми корекції 
розвитку уваги дітей старшого 
дошкільного віку зі зниженим 
зором 

2.  Підготовка до видання методичних та наочно-
дидактичних матеріалів з питань корекції роз-
витку уваги дітей старшого дошкільного віку зі 
зниженим зором.  

Жовтень                   
2017 року – 

травень  2018 
року 

Реалізація завдань експерименту 

3.  Проведення підсумкової науково-практичної 
конференції за результатами експерименту.  

Жовтень                      
2017 року – 

травень  2018 
року 

Визначення теоретичних засад ме-

тодичної системи підготовки педа-

гогів щодо корекції розвитку уваги 

дітей старшого дошкільного віку зі 

зниженим зором. 

4.  Системне оцінювання результатів дослідження, 

підбиття підсумків, розробка методичних реко-

мендацій на основі розробленої та впровадже-

ної комплексної програми корекції розвитку 

Жовтень 2017 
року – травень  

2018 року 

Мозговенко А.І. 
члени науково-
консультаційної 
ради, учасники 

Обґрунтування основних завдань і 

змісту методичної системи підго-

товки педагогів щодо корекції роз-

витку уваги дітей старшого до-
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уваги дітей старшого дошкільного віку зі зни-

женим зором. 

експерименту шкільного віку зі зниженим зором. 
  

5.  Підготовка наукового звіту про підсумки 
проведення експерименту за темою досліджен-
ня. 

Травень  2018 
року 

Реалізація завдань експерименту. 

 
 

  

Науковий керівник,  

доцент кафедри тифлопедагогіки інституту корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 

психологічних наук 

  

 

 

І.О. Сасіна  

   

Науковий консультант,  

проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 

  

 

Є.М. Бачинська 

   

Науковий консультант, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти 

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 

неперервної освіти», кандидат психологічних наук 

  

 

 

А.М. Шевченко 

   

Регіональний координатор, 

методист відділу спеціальної педагогіки  Комунального вищого навчального 

закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» 

  

 

Н. О. Маковкіна  

   

Завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого 

типу № 4 «Пролісок» Бучанської міської ради 

  

А.І. Мозговенко 
 


