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У доповіді розкрито підходи до вимірювання й оцінювання якості 

сенсорних умінь молодших школярів у контексті провідних принципів 

педагогічної кваліметрії. 
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The report reveals approaches to measuring and evaluating the quality of the 

sensory skills of junior students in the context of the guiding principles of educational 

qualimetry. 
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Вступ. Необхідною умовою вибору раціональних управлінських упливів 

на перцептивний розвиток у цілому є вимірювання й оцінювання якості його 

специфічних одиниць – сенсорних умінь, – сформованих в учнів 1–4 класів у 

педагогічному досвіді. При цьому якість сенсорних умінь ми розглядаємо як 

відповідність їх рівня вимогам Державного стандарту початкової загальної 



  

освіти і навчальних програм, вимірювання якості сенсорних умінь – як 

установлення числових значень величин, що характеризують їх суттєві ознаки, 

а під оцінюванням якості сенсорних умінь розуміємо визначення ступеня їх 

опанування школярами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє встановити, що 

методологічною основою об’єктивної характеристики пізнавальної сфери 

особистості є положення педагогічної кваліметрії (від лат. gualis – який, якої 

якості – та грец. μέτρο – вимірювання), яка досліджує проблематику розробки 

комплексних кількісних оцінок будь-яких психолого-педагогічних явищ і 

процесів (Г. Азгальдов, О. Ануфрієва, М. Гадецький, В. Городній, 

Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, К. Корсак, В. Кремень, І. Лапшина, 

В. Лутай, Т. Мізерна, В. Олійник, Л. Покроєва, М. Поташник, Е. Райхман, 

З. Рябова, Т. Хлєбникова, В. Циба, О. Шпак, Є. Яковлєв та ін.), проте підходи 

до виявлення якості сприймання молодших школярів потребують додаткового 

вивчення. 

Мета наукової доповіді полягає у висвітленні алгоритмів оцінювання  

сенсорних умінь учнів школи І ступеня. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність діагностичних операцій 

забезпечується дотриманням провідних принципів кваліметрії [1, 5, 7]. 

По-перше, якість педагогічного явища чи процесу являє собою ієрархічну 

сукупність, «дерево» властивостей. Найнижчий, нульовий рівень цієї структури 

створює комплексна властивість, на наступних рівнях розгляду знаходяться 

менш узагальнені відзнаки, на найвищому – так звані прості, що не 

розкладаються на інші. Отже, властивість і-го щабля визначається відповідними 

властивостями щабля (і + 1), де і = 1, 2, …, m. 

По-друге, окремі ознаки у процесі їх вимірювання (за допомогою методів 

метрології, експериментальної психології, шляхом побудови аналітичних 

моделей функціонування об’єктів тощо) можуть отримувати числову 

характеристику – абсолютний показник Рі. Однак абсолютні показники самі по 

собі ще не дають можливості оцінити досліджуване явище з позиції «багато – 



  

мало», «добре – погано», «достатньо – недостатньо», тобто виявити його 

рівень. Тому кінцевим результатом кваліметрічних розрахунків є відносна 

оцінка Кі, що являє собою функцію відношення двох абсолютних показників – 

вимірюваного Рі та прийнятого за базовий Рі
баз

:  

Кі = f (Рі/Рі
баз

)                                                           (1) 

По-третє, кожна оцінка якості характеризується з точки зору її 

пріоритетності певною вагомістю Мі, що укладається в інтервалі 0≤Мі≤1. 

Вагомості всіх властивостей одного ієрархічного рівня взаємопов’язані: їх сума 

завжди залишається постійним, наперед заданим числом і дорівнює одиниці; 

збільшення вагомості однієї властивості може здійснюватися лише за умови 

зменшення вагомості інших властивостей цього ж рівня розгляду.  

По-четверте, комплексна кількісна оцінка якості подається як деяка 

функція (зазвичай середньозважена арифметична) відносних показників Кі і 

коефіцієнтів вагомості Мі та вимірюється за формулою:  

Кк = М1∙К1 + М2∙К2 + М3∙К3 + … Мn∙Кn,                 (2) 

де М1, М2, М3 – вагомості властивостей;  

К1, К2, К3 – значення оцінок властивостей. 

По-п’яте, за поширеними у кваліметрії стандартами комплексна оцінка 

0,75<Кк≤1,0
 

є показником високого, 0,5<Кк≤0,75
 

– середнього, 0<Кк≤0,5
 

– 

низького рівня якості педагогічного явища або процесу (хоча припускається 

встановлення й інших значень якісних рівнів).  

Головним інструментарієм реалізації зазначених принципів учені 

вважають факторно-критеріальне моделювання, яке полягає у створенні 

багаторівневої моделі досліджуваного об’єкта шляхом виділення певних 

індикаторів якості. Номенклатура таких індикаторів має бути достатньою для 

ґрунтовного аналізу педагогічного явища; повною – охоплювати всі його 

складові; адекватною цілям і завданням вимірювання; динамічною, тобто 

змінюваною, підлягати періодичному перегляду й уточненню; легкою в 

обчисленнях, обраховуватися за допомогою об’єктивних засобів.  



  

Розкриємо технологію побудови кваліметричної моделі якості сенсорного 

розвитку молодших учнів, виділяючи його параметри – певні межі вияву, 

фактори – чинники, що суттєво на нього впливають, критерії – підстави для 

оцінювання, показники – конкретні прояви результативності. 

Очевидно, що ефективність чуттєвої сфери як комплексної властивості 

визначається рівнями її окремих складових – зорового, слухового, дотикового 

сприймання (у нашій моделі – це параметри), – якість яких зумовлюють менш 

узагальнені одиниці – кольорові та просторові зорові, фонематичні та музичні 

слухові, фізико-механічні та просторові дотикові вміння (приймаємо їх за 

фактори). Аналіз нормативних документів про зміст початкової освіти дозволяє 

стверджувати, що вагомість компонентів сенсорного розвитку не є однаковою: 

найпріоритетніше значення надається формуванню у школярів зорового та 

слухового сприймання, удосконаленню ж дотикової перцепції приділяється 

дещо знижена увага; водночас, сенсорні вміння у межах кожної модальності за 

своєю вагомістю є рівнозначними (табл. 1):  

Таблиця 1 

Ранжування параметрів і факторів оцінювання якості 

сенсорного розвитку молодших учнів 

Параметри (Q) 
Вагомість 

параметрів  
Фактори (F) 

Вагомість 

факторів 

Зорове сприймання (Q1) 0,4 
Кольорові зорові сенсорні вміння (F1) 0,5 

Просторові зорові сенсорні вм іння (F2) 0,5 

Слухове сприймання (Q2) 0,4 
Фонематичні слухові сенсорні вміння (F3) 0,5 

Музичні слухові сенсорні вм іння (F4) 0,5 

Дотикове сприймання (Q3) 0,2 
Фізико-механічні дотикові сенсорні вміння (F5) 0,5 

Просторові дотикові сенсорні вміння (F6) 0,5 

Загальна оцінка  (Qрез) 1,00  

 

Ретельного розгляду потребує з’ясування критеріїв та їхніх показників, або 

критеріїв другого порядку – простих властивостей, які достатньо і необхідно 

характеризують прояви всіх видів сенсорних умінь і першочергово підлягають 

вимірюванню. Відповідно до структури перцептивного вміння [2], його якість 

визначають: розрізнення атрибутів обстежуваних об’єктів, співвіднесення 

отриманої інформації з певним класом або серією збережених у пам’яті 



  

еталонів, добір специфічних назв (якщо еталони мають словесні позначення). 

Зазначені операції відбивають ознайомлювально-розпізнавальний рівень 

сприймання і, на думку багатьох авторів методик діагностування чуттєвих 

процесів дітей, мають бути доповнені практичними діями щодо відтворення тих 

або інших ознак. Отже, провідними критеріями сенсорного розвитку молодших 

школярів будемо вважати: розрізнення, класифікаційне та серіаційне 

впорядкування, називання та відтворення зовнішніх характеристик предметів і 

явищ дійсності. 

Звичайно, зміст критеріїв диференціюється залежно від модальності 

перцептивних процесів і природно зумовлений специфікою сприймання дітьми 

забарвлення, форми, розміщення, відносної величини та фізико-механічних 

якостей об’єктів, фонетичної системи рідної мови і музичних звуків. Тому 

подальше кваліметричне моделювання будемо здійснювати поетапно, шляхом 

конкретизації критеріїв і показників окремих складових сенсорного розвитку 

молодших учнів.  

До критеріїв і показників якості кольорових зорових умінь віднесемо 

розрізнення кольорів (за їхнім тоном, світлотою і насиченістю), установлення 

класифікаційних і серіаційних відношень між ними (упорядкування кольорів у 

спектральну послідовність; поділ їх на групи ахроматичних – хроматичних, 

теплих – холодних, контрастних – споріднених; серіація кольорових відтінків за 

світлотою), засвоєння нормативних назв кольорів (уживання і розуміння 

відповідних слів), відтворення кольорових властивостей об’єктів сприймання. 

Порівнюючи вагомість критеріїв і показників якості аналізованих умінь, 

визначимо її як найнижчу в діях, пов’язаних з оперуванням словами-назвами 

кольорів. Експертним у цьому питанні вважаємо висновок Л. Венгера про те, 

що запам’ятовування відповідних слів є важливим, але не вирішальним 

показником формування в дітей перцептивних уявлень [4, с. 14]. Різну 

вагомість мають також критерії розрізнення кольорів за тоном, світлотою і 

насиченістю: доведено, що для школярів найінформативнішим серед цих ознак 

є кольоровий тон, меншою мірою – світлота, мінімальною – насиченість [3, 



  

с. 45]. Апарат обчислення рівня кольорової зорової перцепції молодших учнів 

подамо у фрагменті кваліметричної моделі (табл. 2).  

Таблиця 2 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

кольорових зорових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  
 

Показники критеріїв (D) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 
показників  

Часткова оцінка критеріїв  

Розрізнення 

кольорів та їх 

відтінків (С1) 

0,3 

Розрізнення кольорів 

за тоном (D1) 
0,4 К1 D1 = 0,4∙К1 

C1 = 0,3∙(D1 + D2 + D3) 

Розрізнення 

кольорових відтінків 

за світлотою (D2) 

0,35 К2 D2 = 0,35∙К2 

Розрізнення 

кольорових відтінків 

за насиченістю (D3) 

0,25 К3 D3 = 0,25∙К3 

Установлення 

класифікаційно-

серіаційних 

відношень між 

кольорами (С2) 

0,3 

Спектральне 

впорядкування та 

класифікація кольорів  

(D4) 

0,5 К4 D4 = 0,5∙К4 

C2 = 0,3∙(D4 + D5) 

Серіація кольорових 

відтінків за світлотою 

(D5) 

0,5 К5 D5 = 0,5∙К5 

Засвоєння 

нормативних 

назв кольорів  

(С4) 

0,1 

Уживання назв 

кольорів та їх 

відтінків (D6) 

0,5 К6 D6 = 0,5∙К6 

C3 = 0,1∙(D6 + D7) 
Розуміння назв 

кольорів та їх 

відтінків (D7) 

0,5 К7 D7  = 0,5∙К7  

Відтворення 

кольорів  (С4) 
0,3 

Відтворення 

кольорових 

властивостей об’єктів 

сприймання (D8) 

1,0 К8 D8 = 1,0∙К8 C4 = 0,3∙D8 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C1 + C2 + C3 + С4 

Часткова оцінка фактору: F1 = 0,5∙(C1 + C2 + C3 + С4) 

 

Критеріями оцінювання просторових зорових умінь оберемо якість 

розрізнення просторових ознак геометричних фігур (форми, положення у 

просторі, величини), установлення класифікаційних і серіаційних відношень 

між ними (поділ фігур на об’ємні – площинні, круги – многокутники, три-, 

чотири-, п’ятикутники та ін.; серіація фігур за розміром), засвоєння 

нормативних назв просторових властивостей (уживання і розуміння словесних 

позначень), відтворення просторових ознак об’єктів сприймання. У визначенні 

вагомості критеріїв доцільно, на нашу думку, керуватися раніше 

схарактеризованими підходами й установити найнижчі показники для завдань 



  

на називання учнями форми, відносної величини і розміщення об’єктів, а серед 

операцій на розрізнення вказаних властивостей найвищі значення приділити 

впізнаванню форми як найінформативнішої ознаки у сприйманні простору; 

вагомість інших критеріїв і показників визнаємо рівномірною. Схему 

вимірювання якості просторової зорової перцепції школярів репрезентуємо у 

наступному фрагменті кваліметричної моделі (табл. 3).  

Таблиця 3 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

просторових зорових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  

Показники критеріїв (D) 
В

а
г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 

показників  
Часткова оцінка критеріїв  

Розрізнення 

просторових 

ознак 

геометричних 

фігур (С5) 

0,3 

Розрізнення 

геометричних фігур за 

формою (D9) 

0,4 К9 D9 = 0,4∙К9 

C5 = 0,3∙(D9 + D10 + D11) 

Розрізнення 

геометричних фігур за 

величиною (D10) 

0,3 К10 D10 = 0,3∙К10 

Розрізнення 

просторових 

відношень (D11) 

0,3 К11 D11 = 0,3∙К11 

Засвоєння 

нормативних 

назв просторових 

ознак (С6) 

0,1 

Уживання назв 

просторових ознак 

(D12) 

0,5 К12 D12 = 0,5∙К12 

C6 = 0,3∙(D12 + D13) 
Розуміння назв 

просторових ознак 

(D13) 

0,5 К13 D13 = 0,5∙К13 

Установлення 

класифікаційно-

серіаційних 

відношень між 

фігурами (С7) 

0,3 

Класифікація 

геометричних фігур 

(D14) 

0,5 К14 D14 = 0,5∙К14 

C7 = 0,1∙(D14 + D15) 
Серіація 

геометричних фігур 

за розміром (D15) 

0,5 К15 D15 = 0,5∙К15 

Відтворення 

просторових 

ознак (С8) 

0,3 

Відтворення складної 

форми об’єктів 

сприймання (D16) 

1,0 К16 D16 = 1,0∙К16 C8 = 0,3∙D16 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C5 + C6 + C7 + С8 

Часткова оцінка фактору: F2= 0,5∙(C5 + C6 + C7 + С8) 

Сумарна оцінка факторів: Fрез = F1 + F2  

 

Ефективність зорового сприймання як параметра сенсорного розвитку 

молодших учнів визначається за формулою: 

Q1 = 0,4∙(F1 + F2)                                                      (3) 

Найважливішими ознаками фонематичних слухових умінь, за якими 

здійснюється вимірювання їхньої якості, будемо вважати такі: розрізнення 



  

мовленнєвих звуків, установлення класифікаційних серіаційних відношень між 

ними (поділ фонем на групи голосних і приголосних; серіація приголосних за 

твердістю – м’якістю, глухістю – дзвінкістю), відтворення звукової форми 

слова. Зауважимо, що такий критерій перцептивних процесів, як називання 

зовнішніх властивостей предметів і явищ дійсності, в оцінюванні 

фонематичного сприймання застосовуватися не може, оскільки це саме той 

випадок, коли сенсорні еталони не мають специфічних назв [4, с. 14]. 

Обчислення рівня фонематичних чуттєвих процесів школярів представимо як 

компонент кваліметричної моделі, складники якої мають майже рівнозначну 

вагомість у межах окремого ієрархічного рівня (табл. 4).  

Таблиця 4 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

фонематичних слухових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  

Показники критеріїв (D) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 
показників  

Часткова оцінка критеріїв  

Розрізнення 

мовленнєвих 

звуків (С9) 

0,34 

Розрізнення голосних 

звуків (D17) 
0,2 К17 D17 = 0,2∙К17 

C9 = 0,34∙(D17 + D18 + 

D19 + D20 + D21) 

Розрізнення твердих 

приголосних звуків  (D17) 
0,2 К18 D18 = 0,2∙К18 

Розрізнення м’яких 

приголосних звуків  (D17) 
0,2 К19 D19 = 0,2∙К19 

Розрізнення дзвінких 

приголосних звуків  (D17) 
0,2 К20 D20 = 0,2∙К20 

Розрізнення глухих 

приголосних звуків  (D17) 
0,2 К21 D21 = 0,2∙К21 

Установлення 

класифікаційно-

серіаційних 

відношень між 

мовленнєвими 

звуками (С10) 

0,33 

Класифікація звуків 

мовлення (D17) 
0,5 К22 D22 = 0,5∙К22 

C10 = 0,33∙(D22 + D23) 
Серіація приголосних 

звуків за твердістю – 

м’якістю, дзвінкістю – 

глухістю (D17) 

0,5 К23 D23 = 0,5∙К23 

Відтворення 

звукової форми 

слова (С11) 

0,33 

Відтворення звуків слова з 

опорою на графічну 

модель (D17) 

1,0 К24 D24 = 1,0∙К24 C11 = 0,33∙D24 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C9 + C10 + C11 

Часткова оцінка фактору: F3= 0,5∙(C9 + C10 + C11) 

 

При вимірюванні якості музичних слухових умінь ураховується, 

насамперед, результативність розрізнення музичних звуків (за висотою, 

тривалістю, гучністю, тембром), установлення класифікаційних і серіаційних 



  

відношень між ними (класифікація звуків за тембром, серіація за висотою і 

гучністю), відтворення мелодії. Називання властивостей музичних звуків як 

окремий критерій ми не виділяємо. Це пов’язано із тим, що звуки, хоч і мають 

специфічну назву за певною ознакою («до», «ре», «мі», «половинна нота», 

«четвертна нота», «форте», «піано» тощо), зазвичай диференціюються 

відносно – вищий, триваліший, голосніший за іншій. Однак оперування 

назвами включено в передбачувані контрольні дії як окрема складова, адже 

розуміння відповідних словесних позначень є необхідною умовою точного 

усвідомлення дітьми поставлених перед ними перцептивних завдань. Алгоритм 

оцінювання ефективності музичного сприймання презентуємо у складовій 

кваліметричної моделі (табл. 5). 

Таблиця 5 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

музичних слухових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  

Показники критеріїв (D) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 
показників  

Часткова оцінка критеріїв  

Розрізнення 

музичних звуків   

(С12) 

0,34 

Розрізнення музичних 

звуків за висотою (D25) 
0,3 К25 D25 = 0,3∙К25 

C12 = 0,34∙(D25 + D26 + 

D27 + D28) 

Розрізнення музичних 

звуків за тривалістю 

(D26) 

0,3 К26 D26 = 0,3∙К26 

Розрізнення музичних 

звуків за гучністю (D27) 
0,2 К27 D27 = 0,2∙К27 

Розрізнення музичних 

звуків за тембром  (D28) 
0,2 К28 D28 = 0,2∙К28 

Установлення 

класифікаційно-

серіаційних 

відношень між 

музичними 

звуками (С13) 

0,33 

Класифікація музичних 

звуків за тембром  (D29) 
0,25 К29 D29 = 0,25∙К29 

C13 = 0,33∙(D29 + D30 + 

D31 + D32) 

Серіація музичних 

звуків за висотою (D30) 
0,25 К30 D30 = 0,25∙К30 

Серіація музичних 

звуків за тривалістю 

(D31) 

0,25 К31 D31 = 0,25∙К31 

Серіація музичних 

звуків за гучністю (D32) 
0,25 К32 D32 = 0,25∙К32 

Відтворення 

мелодії (С14) 
0,33 

Вокальне відтворення 

звуковисотних і 

ритмічних властивостей 

мелодії (D33) 

1,0 К33 D33 = 1,0∙К33 C14 = 0,33∙D33 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C12 + C13 + C14 

Часткова оцінка фактору: F4= 0,5∙(C12 + C13 + C14) 

Сумарна оцінка факторів: Fрез = F3 + F4  

 



  

Відзначимо, що найбільшу вагомість приділено критеріям розрізнення 

звуків за висотою і тривалістю, оскільки, на думку Б. Теплова, саме ці процеси 

є носіями смислу в музиці: «мелодія залишається тією ж, поки не змінюються її 

звуковисотні та ритмічні характеристики, як би не змінювалися при цьому 

динаміка і тембр звучання» [6, с. 92, 303].  

Якість слухового сприймання як параметра сенсорного розвитку школярів 

вимірюється за формулою: 

Q2 = 0,4∙(F3 + F4)                                                      (4) 

Достатніми критеріями і показниками оцінювання дотикових умінь є, на 

нашу думку, успішність розрізнення деяких фізико-механічних властивостей 

предметів (поверхні, температури), засвоєння нормативних назв цих ознак 

(уживання і розуміння відповідних слів), а також розрізнення і відтворення 

просторових якостей об’єктів сприймання (форми, величини, розміщення в 

просторі).  

Критерії результативності фізико-механічного дотику дітей значно 

відрізняються за своєю вагомістю: найбільшою вона є в діях на розрізнення 

властивостей, найменшою – з їх називання; показники ж мають однаковий 

ступінь пріоритетності (табл. 6).  

Таблиця 6 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

фізико-механічних дотикових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  

Показники критеріїв (D) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 
показників  

Часткова оцінка 
критеріїв  

Розрізнення 

фізико-

механічних 

властивостей  

(С15) 

0,9 

Розрізнення об’єктів за 

характером поверхні (D33) 
0,5 К34 D34 = 0,5∙К34 

C15 = 0,9∙(D33 + D34) 
Розрізнення об’єктів за 

температурою (D34) 
0,5 К35 D35 = 0,5∙К35 

Засвоєння 

нормативних 

назв фізико-

механічних 

властивостей 

(С16) 

0,1 

Уживання назв фізико-

механічних властивостей  

(D25) 

0,5 К36 D36 = 0,5∙К36 

C16 = 0,1∙(D36 + D37) 
Розуміння назв фізико-

механічних властивостей 

(D25) 

0,5 К37 D36 = 0,5∙К37 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C15 + C16 

Часткова оцінка фактору: F5= 0,5∙(C15 + C16) 



  

Взаємозв’язки між показниками просторової гаптики відповідають такій 

закономірності: дещо збільшену вагомість має дотикове впізнавання форми 

об’єктів, ідентифікації фігур за розміром і просторовим положенням надано 

менше значення (табл. 7). 

Таблиця 7 

Кваліметрична модель оцінювання якості  

просторових дотикових сенсорних умінь молодших учнів 

Критерії (С) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

к
р

и
т
е
р

ії
в

  

Показники критеріїв (D) 

В
а

г
о
м

іс
ть

 

п
о

к
а

зн
и

к
ів

  

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

п
р

о
я

в
у

 (
K

) 

Часткова оцінка 
показників  

Часткова оцінка 
критеріїв  

Розрізнення 

просторових 

ознак 

геометричних 

фігур 

(С17) 

0,5 

Розрізнення просторових 

ознак геометричних фігур 

(D38) 

0,4 К38 D38 = 0,4∙К38 

C17 = 0,5∙(D38 +     

D39 + D40) 
Розрізнення геометричних 

фігур за величиною (D39) 
0,3 К39 D39 = 0,3∙К39 

Розрізнення просторових 

відношень (D40) 
0,3 К40 D40 = 0,3∙К40 

Відтворення 

просторових 

ознак (С18) 

0,5 

Відтворення складної 

форми об’єктів 

сприймання (D41) 

1,0 К41 D41 = 1,0∙К41 C18 = 0,5∙D41 

Сумарна оцінка  1,0  Срез = C17 + C18 

Часткова оцінка фактору: F6= 0,5∙(C17 + C18) 

Сумарна оцінка факторів: Fрез = F5 + F6  

 

Результативність дотикового сприймання як параметра сенсорного 

розвитку школярів обраховується за формулою: 

Q3 = 0,2∙(F5 + F6)                                                      (5) 

Загальна оцінка сенсорного розвитку (Qрез) визначається як сума значень 

його провідних параметрів (Q1 + Q2 + Q3). 

Висновки. Отже, кваліметрична модель вимірювання якості чуттєвої 

сфери молодших школярів має вигляд таблиці, факторно-критеріальні 

горизонти та графи якої відбивають зміст перцептивних дій різних 

модальностей і математичний інструментарій їх обчислення. За нашим 

переконанням, така модель, реалізуючи діалектичний зв’язок якості та 

кількості, базуючись на положеннях теорії вимірів, надасть можливість 

отримати об’єктивні дані про ступінь опанування учнями сенсорних умінь у 

практиці початкового навчання. 
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