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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти 

(2011 р.) щодо сенсорного розвитку молодших школярів як складника 

загальноосвітньої підготовки 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

Освітня галузь “Мови і літератури” 

Мовна лінія 

Звукова і графічна системи мови в їхньому взаємозв’язку. 

Каліграфія. Техніка письма 

Уміти розрізняти звуки і букви; орієнтуватись у звуковій 

системі мови; дотримуватися найважливіших 

орфоепічних норм літературної мови у власному 

мовленні. Володіти графічною навичкою і технікою 

письма 

Освітня галузь “Математика” 

Змістові лінії “Величини”, “Просторові відношення. 

Геометричні фігури” 

Довжина 

Просторові відношення. 

Геометричні фігури на площині (точка, лінії, відрізок, 

промінь, кути, многокутники, коло, круг). 

Геометричні фігури у просторі (куб, куля, циліндр, 

піраміда, конус) 

 

Порівнювати й упорядковувати об’єкти за різними 

ознаками (довжиною, площею). Визначати місце 

знаходження об’єкта на площині і в просторі; розкладати 

та переміщувати предмети на площині, вживати 

відповідну термінологію. Визначати істотні ознаки 

геометричних фігур; зображувати геометричні фігури на 

аркуші в клітинку, будувати прямокутники; 

конструювати геометричні фігури з інших фігур. 

Розпізнавати геометричні фігури у просторі та їхні 

елементи; співвідносити образ геометричної фігури з 

об’єктами навколишньої дійсності 

Освітня галузь “Природознавство” 

Об’єкти природи. 

Методи пізнання природи 

Мати уявлення про тіла, речовини, їхні властивості; 

розрізняти агрегатні стани речовин. Вести спостереження 

за предметами і явищами неживої природи та їхніми 

змінами; проводити досліди з метою пізнання 

властивостей тіл і речовин 

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” 

Змістова лінія “Фізична культура” 

Рухова діяльність: культура рухів з елементами 

гімнастики 

Виконувати загальнорозвивальні вправи для розвитку 

координації 

Освітня галузь “Технології” 

Змістові лінії “Ручні техніки обробки матеріалів”, 

“Технічна творчість”, “Декоративно-ужиткове 

мистецтво” 

Площинні (аплікація, художній розпис, мозаїка, 

витинанка).  

Об’ємні (ліплення, пап’є-маше, оригамі). 

Моделювання предметів навколишнього середовища з 

різних матеріалів. Властивості матеріалів. 

Виготовлення народної іграшки 

Виконувати аплікацію з паперу, тканини, інших 

природних, синтетичних матеріалів; мозаїку з природних 

та штучних матеріалів; витинанки. Виконувати: ліплення 

з пластиліну, глини, інших матеріалів; пап’є-маше 

посуду, ужиткових предметів; оригамі. Виконувати 

просторове формотворення архітектурних споруд і 

предметів побуту; добирати матеріали для моделювання з 

урахуванням їхніх властивостей. Виготовляти народну 

іграшку. Конструювати композиції за власним задумом і 

образною уявою 

Освітня галузь “Мистецтво” 

Музична лінія 

Елементи музичної мови. Засоби виконання музики.  

Практична музична діяльність 

Мати уявлення про мову музики; застосовувати вокально-

хорові навички відповідно до правил співу, досвід 

творчого музичного самовираження 

Образотворча лінія 

Мова образотворчого мистецтва. 

Практична художня діяльність 

Мати уявлення про мову образотворчого мистецтва. 

Утілювати власні почуття та думки в практичній 

художній діяльності 
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Таблиця А.1.1 – Вимоги Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) до 

сенсорно спрямованих результатів навчання здобувачів освіти  

Загальні сенсорно спрямовані результати навчання здобувачів 

освіти 

Обов’язкові сенсорно спрямовані результати навчання здобувачів 

освіти 

Мовно-літературна освітня галузь 

Здобувач освіти: 

Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень. 

 

Створює письмові висловлювання. 

Досліджує мовні явища. 

 

Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості 

 

На основі почутого передає інформацію графічно, 

створює асоціативні схеми. 

Пише рукописними буквами злито, розбірливо. 

Спостерігає за мовними одиницями та явищами, власним 

мовленням та мовленням інших осіб. 

Експериментує звуками в мовних іграх; створює мовні 

ігри, експериментуючи звуками 

Математична освітня галузь 

Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що 

виникають у житті. 

 

Визначає просторові відношення. 

 

 

 

Розпізнає геометричні фігури за їхніми істотними 

ознаками. 

 

 

Будує, конструює об’єкти 

Визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів 

навколишнього світу; порівнює, узагальнює і класифікує 

об’єкти за суттєвою ознакою. 

Орієнтується на площині і в просторі; описує або 

зображає схематично розміщення, напрямок і рух 

об’єктів, рухається за визначеним маршрутом; планує 

маршрути пересування. 

Розпізнає знайомі геометричні площинні та об’ємні 

фігури серед об’єктів навколишнього світу, на малюнках, 

у фігурах складної форми. 

Конструює площинні та об’ємні фігури з підручного 

матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів; 

створює з геометричних фігур різні конструкції; будує 

площинні фігури за заданими розмірами 

Природнича освітня галузь 

Спостерігає, експериментує, моделює. 

 

 

Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, 

формулює висновки. 

 

 

Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу 

Проводить спостереження за обраними або 

запропонованими природними явищами та об’єктами, 

проводить дослідження. 

Описує, що нового дізнався, спостерігаючи та 

експериментуючи; встановлює зв’язки між об’єктами і 

явищами природи; робить висновки із спостережень та 

досліджень. 

Знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; класифікує 

об’єкти навколишнього світу за однією або кількома 

ознаками 

Технологічна освітня галузь 

Добирає матеріали і технології для виготовлення виробу. 

 

Моделює, конструює та виготовляє виріб 

Добирає конструкційні матеріали та технології для 

виготовлення виробу. 

Моделює, конструює та виготовляє виріб з готових 

елементів; виготовляє та оздоблює виріб відомими 

технологіями 

Мистецька освітня галузь 

Імпровізує. 

 

 

 

Естетично перетворює навколишній світ. 

 

Аналізує, інтерпретує, оцінює мистецтво. 

 

 

 

Пізнає мову мистецтва. 

 

експериментує, використовуючи відомі техніки 

художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, 

лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для 

створення художніх образів. 

Спостерігає за навколишнім світом, фіксує цікаві явища; 

використовує їх у творчій діяльності. 

Сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє 

емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб 

(словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо); 

визначає відомі засоби художньої виразності. 

Вирізняє елементи художньої мови, характерні для різних 

видів мистецтва (музичне, образотворче тощо). 
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Кінець таблиці А.1 

Взаємодіє з іншими особами через мистецтво Бере участь у колективних творчих проектах; обговорює з 

іншими особами враження від сприйняття мистецтва та 

творчої діяльності 

Фізкультурна освітня галузь 

Виконує життєво необхідні рухові дії. 

 

Виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та 

змагань 

Виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, 

лазіння, плавання, ковзання) з предметами та без них. 

Виконує рухові дії у рухливих іграх під час занять у 

школі та дозвілля 

 

Таблиця А.2 – Вимоги навчальної програми курсу “Мистецтво” щодо 

розвитку зорового колірного і просторового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас. Абетка мистецтв 

Краса навколо нас 

Крапка, лінія, пляма. Графіка (елементарне уявлення). 

Форма.  

ХТД: Створення ліній-образів, різних за характером 

(“колючі”, “напружені”, “лагідні”); малювання простих за 

формою предметів 

Учень (учениця):  

має уявлення про виражальні можливості крапки, лінії, 

плями в довкіллі та художніх творах; 

порівнює лінії, різні за характером; уміє зображувати 

лінії, різні за характером; відтворювати прості за формою 

предмети; орієнтується у поняттях: крапка, лінія, пляма, 

форма 

Мистецтво – чарівне вікно у світ 

Кольори: основні та похідні, теплі й холодні, світлі й 

темні.  

ХТД: Вправи на змішування основних і отримання 

похідних кольорів. Розбілення й затемнення кольору. 

Розміщення різних за розміром предметів на аркуші з 

дотриманням правил їхнього взаємного розташування 

 

має уявлення про основні та похідні, теплі й холодні, 

світлі й темні кольори; уміє утворювати похідні, світлі й 

темні кольори, використовувати їх у власних 

композиціях; розміщувати предмети на аркуші;  

орієнтується у поняттях: кольори (основні, похідні, 

холодні, теплі) 

Загадки художніх мов 

Об’ємна форма. Скульптура. Контур, силует.  

ХТД: Ліплення казкових персонажів 

 

розрізняє основні художні техніки та матеріали;  

уміє розташовувати предмети на малюнку залежно від 

їхніх форм і розмірів; створювати прості графічні, 

живописні та об’ємні композиції;  

орієнтується в поняттях: контур, силует 

2 клас. Краса довкілля в мистецтві 

Мистецтво і рукотворний світ 

Живопис. Кольори та їхні відтінки. 

ХТД: Вправи на утворення градацій тону ахроматичних 

кольорів, висвітлення й затемнення хроматичних 

кольорів 

 

аналізує використання художником колірної гами (теплої 

чи холодної) для відтворення стану та настрою у природі;  

уміє утворювати світлі й темні кольори та поєднувати їх у 

власних композиціях; передавати положення предметів у 

просторі (в пейзажах);  

орієнтується в поняттях: колірна гама 

 

Таблиця А.3 – Вимоги навчальної програми курсу “Образотворче мистецтво” 

щодо розвитку зорового колірного і просторового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас. Абетка образотворчого мистецтва 

Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі 

Різноманітність форм навколишнього світу. Прості 

геометричні форми: площинні – прямокутник, квадрат, 

трикутник, коло, овал; об’ємні – куб, циліндр, конус, 

куля.  

Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби відтворення форми.  

 

Учень (учениця):  

розпізнає прості геометричні форми (площинні та 

об’ємні);  

 

 

уміє проводити лінії різного виду і типу графічними 

інструментами та матеріалами; 
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 Продовження таблиці А.3 

Елементарні засоби компонування простих форм на 

площині. Створення композиції з крапок, ліній, плям.  

Передавання простих форм в об’ємі. Ліплення природної 

форми за зразком 

намагається передавати основний, узагальнений характер 

форми: лінією, силуетом (у зображенні на площині) або в 

об’ємі (у ліпленні); передавати окремі складові частини 

форми; заповнювати зображенням площину аркуша; 

відтворювати форму об’єктів різними способами 

ліплення 

Елементарні засоби компонування простих форм 

Заповнення площини аркуша (велике зображення). 

Розміщення елементів зображення з дотриманням їхнього 

просторового взаєморозташування (біля, над, під, зліва, 

справа, вгорі, внизу).  

Поняття про основні (жовтий, червоний, синій) та похідні 

(жовтогарячий, зелений, фіолетовий) кольори. Способи 

утворення похідних кольорів.  

 

 

Ознайомлення із спектральними кольорами та їхньою 

послідовністю. Розбіл спектральних кольорів; відтінки 

кольорів (світло-зелений, темно-синій і т. п.).  

Ознайомлення з групами теплих та холодних кольорів 

 

намагається повністю заповнювати площину аркуша за 

допомогою великого зображення або рівномірного 

розташування зображуваних елементів;  

 

розпізнає та називає три основні та похідні від них 

кольори, користується ними у практичній діяльності;  

намагається утворювати похідні кольори шляхом 

змішуванням основних (на палітрі та безпосередньо в 

роботі); 

розпізнає та називає спектральні кольори; 

намагається утворювати розбілені кольори додаванням 

білої та чорної фарб 

 

Зображення основних форм та їхніх частин у графіці та 

живописі 

Поняття про вибір положення аркуша паперу залежно від 

форми об’єкта зображення. 

Розмаїття форм. Взаємозв’язок основної форми та її 

частин. 

Особливості зображення складної форми на основі 

простих форм. Порівняння розмірів форм та їхніх 

складових частин.  

Поглиблення знань про колір, його виражальні 

можливості. Елементарні поняття про гармонію 

споріднених кольорів (наприклад, блакитний – синій – 

фіолетовий, світло-зелений – зелений – темно-зелений) 

 

 

має уявлення про необхідність свідомого вибору 

положення аркуша (горизонтальне, вертикальне) залежно 

від форми об’єкта зображення;  

намагається повністю заповнювати аркуш зображенням; 

розміщувати зображення предметів у межах площини 

землі;  

аналізує основну форму, її взаємозв’язок з частинами;  

розпізнає і називає холодні кольори та їхні відтінки; 

основні та похідні кольори, відтінки кольорів (темно-

фіолетовий, жовто-зелений); уміє змішувати фарби з 

метою отримання необхідних (світлих, темних) відтінків 

кольорів 

2 клас. Мова образотворчого мистецтва 

Мова графіки та живопису 

Засоби виразності графіки: лінія, штрих, крапка, 

пляма. Елементарні графічні способи передавання форми 

та характеру поверхні зображуваних предметів. 

 

 

Колір – головний засіб виразності живопису. Основні, 

похідні, теплі, холодні кольори (актуалізація знань). 

“Хроматичні”, “ахроматичні” (ознайомлення) кольори 

 

користується назвами простих геометричних форм; 

різних видів і типів ліній; уміє передавати прості за 

характером силуетні форми і поверхні предметів та 

об’єктів живої природи кольором, різнохарактерними 

лініями, штрихами, крапками, плямою, мазком;  

користуватися назвами основних і похідних кольорів та 

їхніх відтінків;  

уміє отримувати похідні кольори та їхні відтінки 

3 клас. У майстернях художників 

У майстернях графіка та живописця 

Актуалізація знань з основ кольорознавства (основні та 

похідні кольори, колірний спектр).  

Колірні контрасти. Споріднені кольори, гармонія 

споріднених кольорів. Колірні відтінки 

 

має елементарне уявлення про споріднені кольори, 

колірні контрасти та нюанси; 

розуміє як утворити відповідно до задуму відтінки 

кольорів шляхом змішування фарб 

У майстернях скульптора, архітектора і народних 

майстрів 

Передача основної форми будови тварин у простих позах.  

 

Порівняння форм, розмірів, пропорцій споруд 

 

 

уміє ліпити різними способами; передавати у практичній 

роботі основні форми будови тіла тварин, спостерігаючи 

за їхнім розміром; узгоджувати декоративне оздоблення з 

формою предмета 
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Кінець таблиці А.3 

4 клас. Художній образ у мистецтві 

Художній образ у графіці, живописі та скульптурі 

Створення художнього образу за допомогою графічних 

засобів виразності: ліній, штрихів, крапок, плям. 

Поглиблення знань про колір як засіб виразності 

живопису. Створення засобами кольору певного  

за характером образу. 

Поглиблення знань про скульптуру, її види. Особливості 

створення художнього образу в об’ємі 

 

уміє створювати виразні художні образи на площині за 

допомогою графічних та живописних матеріалів; 

змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних 

відтінків кольору; 

створювати художній образ в об’ємі зручним способом 

ліплення 

 

Таблиця А.4 – Вимоги навчальної програми курсу “Трудове навчання” щодо 

розвитку зорового просторового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Різання паперу 

Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, 

лінійки, кутника. Копіювання зображення за допомогою 

шаблону.  

Практична робота. Вирізання найпростіших форм, 

розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій 

із вирізаних форм 

Учень:  

знає способи нанесення зображення на папір;  

уміє копіювати зображення за допомогою шаблону;  

 

володіє навичками копіювання найпростіших форм за 

допомогою шаблону та створення з вирізаних форм 

аплікацій 

2 клас 

Згинання і складання паперу 

Аплікації з паперу і картону.  

Практична робота. Виготовлення з деталей геометричної 

форми паперових макетів килимів, прикрас 

 

володіє навичками виготовлення декоративних виробів із 

деталей геометричної форми 

Паперові об’ємні фігури 

Елементи графічної грамоти. Лінії. Розгортки 

прямокутних й циліндричних форм.  

Практична робота. Виготовлення ялинкових прикрас 

об’ємної форми, подарункових коробочок тощо 

 

має загальні уявлення про графічні елементи; уміє 

креслити лінії і розгортки прямокутної та циліндричної 

форми; володіє навичками виготовлення прикрас 

об’ємної форми 

 

Таблиця А.5 – Вимоги навчальної програми курсу “Математика” щодо 

розвитку зорового просторового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Ознаки, пов’язані із поняттям величини 

Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, 

довжиною, масою 

 

Учень (учениця): 

зіставляє об’єкти за розміром (більший, ніж; менший, 

ніж; однакові за розміром); довжиною (коротший ніж; 

довший за; однакові за довжиною); упорядковує об’єкти 

за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою  

Просторові відношення 

Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, 

внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; 

попереду, позаду, поруч 

 

розпізнає розміщення об’єктів у просторі (класній 

кімнаті, на подвір’ї), на площині (на аркуші паперу, на 

стільниці парти, робочому столі); розміщує об’єкти в 

просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, 

праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч; 

установлює відношення порядку розміщення об’єктів на 

площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче) 

Просторові відношення 

Напрямки руху об’єктів: справа наліво, зліва направо, 

зверху вниз, знизу вгору 

 

переміщує об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, 

зліва направо, зверху вниз, знизу вгору; вживає в 

мовленні відповідні терміни  



528 

 

Кінець таблиці А.5 

Геометричні фігури 

Просторові фігури: куб, куля, піраміда, циліндр, конус.  

Точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана 

(замкнена, незамкнена), многокутник (трикутник, 

чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), круг  

 

розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, піраміду, 

конус, циліндр; пряму, криву, відрізок, промінь, кут, 

ламану; многокутники; впізнає в оточуючих предметах 

відомі геометричні фігури; зображує точку, відрізок, 

пряму, криву, ламану; моделює лінії (прямі, криві та 

ламані) з підручного матеріалу (шнурків, олівців, 

паличок)  

2 клас 

Геометричні фігури 

Геометричні фігури (узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу за 1-й клас) 

 

розрізняє просторові та плоскі геометричні  фігури; 

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, відрізок, 

промінь, кут, ламану; многокутники; куб, кулю, піраміду,  

конус, циліндр; зображує прямі лінії, промені, відрізки  

Кути 

Кути многокутника. Кут. Прямий кут. Непрямі кути. 

Побудова прямого кута на аркуші в клітинку 

 

показує кути многокутника; розрізняє кути прямі та 

непрямі; будує прямий кут на аркуші в клітинку за 

допомогою косинця 

Ламана 

Ламана, ланки ламаної. Довжина ламаної 

 

виділяє ланки ламаної; визначає довжину ламаної 

Многокутник 

Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути 

 

розрізняє види многокутників та їхні елементи; 

показує елементи многокутників: кути, сторони, вершини 

Прямокутник 

Прямокутник та його елементи.  

Властивість протилежних сторін прямокутника.  

Квадрат. 

Побудова прямокутника, квадрата 

 

знає визначення прямокутника, квадрата; 

знає властивість протилежних сторін прямокутника; 

вимірює довжини сторін прямокутника, квадрата;  

будує прямокутник, квадрат на аркуші в клітинку 

Коло і круг 

Коло, круг та їхні елементи: центр, радіус, діаметр 

 

розрізняє на малюнку коло і круг 

3 клас 

Систематизація навчального матеріалу за 2-й клас 

Пряма, промінь, відрізок.  

Кути.  

Прямий кут, непрямі кути. 

Многокутник та його елементи. 

 

Прямокутник, квадрат. Побудова прямокутника, квадрата 

за допомогою креслярських інструментів. 

 

Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, 

діаметр, їхнє позначення 

 

будує відрізок заданої довжини; 

розрізняє прямі й непрямі кути; 

будує прямий кут на аркуші паперу у клітинку; 

визначає елементи многокутника: сторони, вершини, 

кути; 

називає істотні ознаки прямокутника, квадрата; 

зображує прямокутник, квадрат із заданими довжинами 

сторін на аркуші в клітинку; 

розрізняє на кресленнях коло і круг, називає їхні 

елементи: центр, радіус, діаметр;  

зображує коло, користуючись шаблоном круга або 

отвором круглої форми 

4 клас 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 

3-й клас 

Многокутники. 

Прямокутник. Квадрат. 

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, куб  

 

 

 

знає означення прямокутника, квадрата; 

використовує властивість протилежних сторін 

прямокутника при розв’язуванні практичних задач;  

зображує геометричні фігури на аркуші в клітинку; будує 

прямокутник, квадрат;  

впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні 

фігури 

Коло. Круг. Побудова кола 

Коло. Круг 

будує коло за допомогою циркуля; 

позначає на кресленні кола та круга його елементи: центр, 

радіус, діаметр 

Кут 

Види кутів: прямі, гострі, тупі 

 

розрізняє прямі й непрямі кути, класифікує кути на прямі 

й непрямі (гострі, тупі); 

креслить кути за допомогою косинця 
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Таблиця А.6 – Вимоги навчальної програми курсу “Українська мова” щодо 

розвитку зорового просторового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Навчання письма. Графічні навички письма. Техніка 

письма. Культура оформлення письмових робіт 

Зображення ліній, схожих на елементи букв. 

 

 

 

 

 

Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. 

 

Відомості про рукописні букви та пунктуаційні знаки 

 

Учень (учениця): 

 

показує верхню, нижню, ліву, праву сторони сторінки; 

початок, середину, кінець рядка;  

проводить лінії: вертикальні, горизонтальні, похилі 

(ліворуч, праворуч); зображує прямі, ламані, хвилясті, 

петельні лінії; правильно пише прямі з верхнім і нижнім 

закругленнями, верхні та нижні петлі, овали, півовали;  

знаходить і показує всі лінії графічної сітки зошита 

(верхня і нижня рядкова лінії, міжрядкова, похила);  

розрізнює друковане і рукописне письмо; пише малі і 

великі рукописні букви із дотриманням правильної 

форми, висоти, ширини 

2 клас 

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура 

оформлення письмових робіт 

Письмо великих, рядкових букв та їхніх поєднань у 

розчерках і окремо. 

Оформлення письмової роботи.  

Запис слів, віршів у стовпчик. 

Вписування в таблицю слів.  

Підкреслення слів лініями заданої форми 

 

 

каліграфічно пише великі і малі літери алфавіту, 

дотримуючись відповідних їхніх поєднань у словах; 

розташовує самостійно заголовок у рядку; дотримується 

поля правого краю сторінки; вертикальності лівого її 

краю, абзаців; розташовує слова і віршові строфи в 

стовпчик; вписує слово в таблицю; підкреслює від руки 

чи під лінійку слова під час розбору речення 

3 клас 

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура 

оформлення письмових робіт 

Поступовий перехід до письма в графічній сітці зошита в 

одну лінію. Підготовчі графічні вправи.  

Закріплення письма великих і малих букв та 

пунктуаційних знаків.  

 

Оформлення письмових робіт 

 

 

 

виконує підготовчі вправи, зберігаючи однакову висоту, 

ширину, однаковий нахил елементів букв;  

дотримується належної висоти, ширини, нахилу великих і 

малих букв та пунктуаційних знаків у зошиті в одну 

лінійку;  

записує слова в стовпчик; підкреслює умовними лініями 

слова – різні частини мови; умовно позначає морфеми  

4 клас 

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура 

оформлення письмових робіт 

Закріплення й удосконалення письма великих, малих 

букв та пунктуаційних знаків.  

Індивідуальні особливості письма 

 

 

пише правильно букви, їхні поєднання, пунктуаційні 

знаки;  

змінює форми букв, їхніх поєднань, пунктуаційних 

знаків, зберігаючи розбірливість письма 

 

Таблиця А.7 – Вимоги навчальної програми курсу “Українська мова” щодо 

розвитку слухового фонематичного сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Навчання грамоти 

Мовні і немовні звуки. Уявлення про голосні і приголосні 

звуки, тверді і м’які приголосні, умовне позначення їх на 

письмі.  

Звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів. 

Побудова звукової схеми слів.  

 

Учень (учениця): 

має уявлення про мовні і немовні звуки; розрізнює 

голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні, 

умовно позначає їх на письмі;  

робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою 

слів; будує їхню звукову схему, використовуючи умовні 

позначення звуків; 
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Кінець таблиці А.7 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

Звуки і букви. Склад. Наголос 

Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками.  

Послідовний ряд звуків слова. Виділення окремих звуків 

слова (перший, наступний, той, що іде після такого-то 

звука, останній), правильно вимовляючи їх. 

Утворення складів різної структури (на, нам, тра, трам) 

з розрізнених звуків.  

Ознайомлення з голосними і приголосними звуками; 

твердими і м’якими приголосними. Практичне 

ознайомлення з глухими і дзвінкими приголосними. 

Ознайомлення з артикуляційними органами, 

спостереження за їхньою роботою під час вимовляння 

різних звуків.  

Удосконалення вимови окремих звуків: [г], [ґ], [д͡ж], [д̑з], 

[д̑з'], [ц], [ц'], [ч] та ін.  

Поділ слова на склади. Повторення за вчителем слів із 

наступним поділом їх на склади. Розрізнення одно-, дво-, 

трискладових слів. 

Наголос у слові. Повторення за вчителем слів так, щоб 

було чітко чути склад під наголосом (вимовляють 

складами наголошений голосний трохи розтягують, 

начебто перепитують із подивом) 

 

розрізнює мовні і немовні звуки; 

правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 

2–6 звуків (без явищ асиміляції); виділяє перший і 

останній звуки у будь-якому слові букварного тексту;  

поєднує окремі звуки (2–4) у склад відповідної структури;  

розрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та 

способами вимовляння;  

 

 

 

 

 

правильно вимовляє приголосні звуки [дж], [дз], [дз'], [ц], 

[ц'], [ч], щілинний звук [г] та проривний [ґ];  

поділяє на склади слова з двох – трьох складів;  

 

 

визначає наголос у дво-, трискладових словах 

2 клас 

Звуки і букви 

Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем і самостійно 

ланцюжка звуків слова, що складається з 5–8 звуків. 

Заміна, додавання, вилучення одного із звуків слова так, 

щоб вийшло інше слово (сон – слон). 

Склад. Вимовляння слів, “розтягуючи” їх по складах (ба-

бу-ся).  

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за 

роботою мовленнєвих органів під час промовляння 

голосних звуків.  

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у 

яких допускають помилки в наголосі. 

Приголосні звуки. Спостереження за роботою 

мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови 

приголосних звуків. 

Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення 

на слух дзвінких – глухих, твердих – м’яких приголосних 

звуків.  

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної 

(неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова 

і складу. 

Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї 

(твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], 

[ф], [р] перед сполученнями [йа], [йу], [йе], [йі]) 

 

виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів та 

будує звукові моделі слів типу: ящірка, джміль, колосся 

та з апострофом (5–8 звуків); виконує під керівництвом 

вчителя аналітико-синтетичні і конструктивні навчальні 

дії зі словами на звуковому рівні;  

ділить дво-, трискладові слова на склади;  

впізнає голосні звуки на слух та за вимовною ознакою 

(відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря);  

вимовляє слова так, щоб чітко було чути наголошений 

звук (не розтягуючи слово по складах); правильно 

наголошує слова, передбачені програмою 

впізнає і розрізнює на слух та за способами вимовляння 

приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху 

видихуваного повітря);  

розрізнює на слух та за способами вимовляння тверді і 

м’які, дзвінкі і глухі приголосні;  

 

правильно вимовляє слова з дзвінкими приголосними 

звуками в кінці слова і складу перед глухим;  

 

правильно вимовляє слова з апострофом у процесі 

виконання навчальних вправ під керівництвом учителя 

3 клас 

Будова слова 

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені 

слова, які перевіряються наголосом. Вимова і правопис 

слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не 

перевіряються наголосом. 

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні 

й непарні). Вимова і правопис слів із дзвінкими 

приголосними в кінці та середині слів перед глухими 

 

правильно вимовляє слова з ненаголошеними голосними 

звуками [е], [и] користується орфографічним словником 

для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], 

що не перевіряються наголосом 

знає правило вимовляння дзвінких приголосних звуків у 

кінці слова і складу перед глухим і дотримується його в 

мовленні 
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Таблиця А.8 – Вимоги навчальної програми курсу “Літературне читання” 

щодо розвитку слухового фонематичного сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

2 клас 

Формування і розвиток навички читання 

Темп читання вголос.  

Уповільнення та пришвидшення темпу читання. 

 

 

Правильність читання. Звукова культура мовлення.  

Вимова слів під час читання. 

 

 

 

 

 

Виразність читання. Пауза між реченнями. Ритмічні 

паузи. Сила голосу, тону і зміст та жанрова специфіка 

твору 

 

Учень (учениця): 

читає у різному темпі з уповільненням і пришвидшенням 

обирає темп читання і регулює його (повільно, швидко, 

помірно) залежно від змісту тексту (з допомогою 

вчителя) і читає відповідно до обраного темпу; 

виконує за завданням вчителя спеціальні вправи на 

тренування мовленнєвого апарату, розвиток чіткої дикції, 

правильної артикуляції звуків рідної мови в словах і 

фразах; чітко вимовляє скоромовки, чистомовки, 

поєднання голосних та приголосних звуків, закінчення 

слів, багатоскладових слів; правильно наголошує слова 

під час читання; 

правильно інтонує кінець речення; дотримується 

ритмічних пауз, пауз, обумовлених розділовими знаками 

в тексті; регулює силу голосу, тон залежно від змісту та 

специфіки твору 

3 клас 

Формування і розвиток навички читання 

Виразність читання. Тон, темп, гучність читання. 

 

 

Звукова культура під час читання 

 

вибирає та застосовує (самостійно та з допомогою 

вчителя) тон, темп, гучність читання, обирає темп 

читання, прийнятний для розуміння прочитаного; 

виконує за завданням учителя вправи різних видів, 

спрямовані на розвиток артикуляційного апарату 

4 клас 

Формування і розвиток навички читання 

Читання вголос. Слухання й розуміння.  

 

 

обирає та застосовує тон, темп, гучність читання з 

урахуванням змісту та жанрової специфіки твору 

 

Таблиця А.9 – Вимоги навчальної програми курсу “Музичне мистецтво” щодо 

розвитку слухового музичного сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Про що розповідає музика 

Особливості музичних звуків (високі й низькі, довгі та 

короткі, гучні й тихі). Музика вокальна та 

інструментальна. Забарвлення звучання голосу людини та 

музичних інструментів. Українські народні інструменти: 

бандура, сопілка, бубон, особливості їхнього звучання.  

Створення простих ритмічних супроводів до пісень і 

танців. Пластичне інтонування і дитяча гра, виконання 

ритмічно-танцювальних рухів.  

Музикування на дитячих музичних інструментах. 

Виконання пісень “у ролях” з елементами інсценування, 

прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, 

пластичної 

Учень (учениця): 

має уявлення про вокальну та інструментальну музику;  

музичні звуки (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й 

тихі), окремі музичні інструменти;  

 

 

уміє рухами відтворювати пульс та ритмічний рисунок 

мелодії; 

 

розрізняє на слух звучання окремих музичних 

інструментів; вокальну та інструментальну музику 

2 клас 

Мова музики 

Музична мова як виразник образного змісту твору.  

Елементи музичної мови (мелодія, ритм, метр, лад, темп, 

тембр, динаміка, регістр тощо). 

Виконання пісень різного емоційного змісту, характеру і 

будови. Пластичне інтонування характеру музики, 

виконання ритмічно-танцювальних рухів 

 

має уявлення про особливості музичної мови, її елементи; 

розуміє роль і значення основних засобів музичної 

виразності: мелодії, супроводу, ритму; 

уміє розрізняти окремі елементи музичної мови; 

виразно виконує пісні; 

користується музичною термінологією 
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Кінець таблиці А.9 

3 клас 

Інтонація 

Спільність розмовної і музичної мов (посилення і 

послаблення звучання, чергування сильних і слабких 

часток, смислові наголоси, паузи). 

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне 

інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. 

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і 

танців 

 

має уявлення про спільність розмовної і музичної мов; 

 

 

виразно виконує пісні; 

користується музичною термінологією 

4 клас 

Музика мого народу. Музика єднає світ 

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне 

інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. 

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і 

танців. Виконання пісень із підголосками 

 

уміє створювати темброво-ритмічний супровід до 

класичних, сучасних та народних творів, танців; 

виразно виконує пісні; 

користується музичною термінологією 

 

Таблиця А.10 – Вимоги навчальної програми курсу “Мистецтво” щодо 

розвитку слухового музичного сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас. Абетка мистецтв 

Краса навколо нас 

Звуки: шумові, музичні. Властивості музичних звуків 

(висота, тривалість, гучність). Мелодія. Музика.  

 

 

 

ХТД: Спів (постава, дихання). Сприймання музики, 

визначення характеру мелодій, пластичне інтонування. 

Імпровізація (експериментування зі звуками) 

Учень (учениця): 

має уявлення про властивості музичних звуків (високі – 

низькі, довгі – короткі, гучні – тихі);  

характеризує мелодії, різні за характером (плавна, 

стрибкоподібна тощо), порівнює шумові й музичні звуки; 

музичні звуки за їхніми властивостями;  

уміє співати пісні у відповідному настрої, передавати 

руками характер мелодій (пластичне інтонування);  

Мистецтво – чарівне вікно у світ 

Ритм. Темп.  

ХТД: Спів (кантилена). Сприймання музики, визначення 

характеру мелодій. Виконання на дитячих музичних 

інструментах вступу до пісень, ритмічного супроводу 

 

має уявлення про темп, ритм у музиці; 

порівнює звучання окремих інструментів (сопілка, бубон, 

скрипка);  

уміє співати пісні у відповідному темпі 

Загадки художніх мов 

Вокальна та інструментальна музика, голоси та 

інструменти. Тембр. 

ХТД: Спів (фразування). Сприймання музики, пластичне 

інтонування. Імпровізація закличок, нескладних 

ритмічних малюнків 

 

 

має уявлення про тембр в музиці; 

розрізняє голоси (жіночі, чоловічі, дитячі), звучання хору 

та оркестру; порівнює вокальну та інструментальну 

музику;  

уміє співати пісні у відповідному настрої, характері; 

створювати ритмічні, мелодичні, пластичні імпровізації 

2 клас 

Мистецтво і рукотворний світ 

Тембри інструментів, групи симфонічного оркестру. 

Ансамбль “троїсті музики”. 

ХТД: Спів колядок, щедрівок (в ансамблі, із супроводом 

ансамблю дитячих інструментів). Сприймання музики, 

характеристика тембрів інструментів. Створення 

ритмічних діалогів (бубон – трикутник) 

 

порівнює тембри музичних інструментів;  

розрізняє і характеризує звучання українських народних 

інструментів (“троїсті музики”, бандура), інструментів 

симфонічного оркестру (струнні, духові, ударні);  

уміє виразно співати пісні, грати в ансамблі й створювати 

ритмічний акомпанемент 

Образи рідної землі 

Оркестр народних інструментів.  

ХТД: Спів, виконання соло, в ансамблі, хорі, з 

інструментальним супроводом і без нього. Сприймання 

музики, характеристика музичної мови. Імпровізації в 

народних обрядах 

 

розрізняє вокальні голоси та інструменти; 

порівнює звучання пісні в обробці для хору та оркестру 

народних інструменті; 

виконує найпростіші вокальні й інструментальні 

імпровізації 
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Таблиця А.11 – Вимоги навчальної програми курсу “Трудове навчання” щодо 

розвитку дотикового сприймання молодших школярів 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

1 клас 

Папір. Рвання паперу 

Властивості паперу. Рвання паперу.  

Практична робота. Виготовлення аплікації з рваних 

частин паперу 

Учень (учениця): 

має загальне уявлення про якість паперу, його 

властивості та виробництво;  

вміє виготовляти аплікації з рваних частин паперу 

Робота із природними матеріалами 

Природні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, 

гілки, мох, камінці та ін.) та їхнє використання для 

виготовлення виробів.  

Практична робота. Виготовлення аплікацій із природних 

матеріалів з використанням клеєного способу з’єднання 

 

називає природні матеріали, які можна використати для 

виготовлення виробів;  

 

вміє виготовляти аплікації з природних матеріалів на 

площині з використанням клею 

Робота із пластиліном 

Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості 

пластиліну.  

Практична робота. Виготовлення з пластиліну плоских 

зображень фруктів, овочів, фантастичних тварин, 

казкових героїв 

 

характеризує пластилін як матеріал для ліплення; знає 

властивості пластиліну; 

уміє виготовляти вироби з пластиліну на площині 

2 клас 

Згинання і складання паперу 

Види паперу і картону. Властивості картону. 

Практична робота. Виготовлення сюжетних аплікацій із 

паперу і картону. Виготовлення з деталей геометричної 

форми паперових макетів килимів, прикрас, елементів 

лицарських обладунків 

 

називає види паперу і картону; виділяє властивості 

картону;  

уміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за 

шаблоном; володіє навичками виготовлення 

декоративних виробів з деталей геометричної форми 

Аплікація з використанням ниток 

Застосування ниток. Види ниток. 

Практична робота. Виготовлення аплікації з 

використанням ниток по контуру малюнка. Виготовлення 

аплікацій із засипанням малюнка різаними нитками та 

їхнє приклеювання 

 

має загальні уявлення про застосування ниток; називає 

види ниток; 

вміє виготовляти аплікації з використанням ниток 

 

Оригамі 

Пластика паперу.  

Практична робота. Створення за схемою фігур літачка, 

човника, котика, песика, квітів у техніці оригамі 

 

має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі;  

володіє навичками створення за зразком виробів у техніці 

оригамі 

3 клас 

Мозаїка 

Торцювання (контурне). Загальні відомості про 

виготовлення мозаїки технікою торцювання.  

Практична робота. Виготовлення контурної мозаїки 

технікою торцювання 

 

має загальні уявлення про виготовлення мозаїки технікою 

торцювання;  

володіє навичками виготовлення контурної мозаїки 

технікою торцювання 

Квілінг 

Загальні відомості про техніку квілінг.  

 

Практична робота. Виготовлення виробів технікою квілінг 

 

має загальні уявлення про виготовлення аплікацій 

технікою квілінг;  

добирає матеріали, інструменти та пристосування 

необхідні для виготовлення виробів технікою квілінг; 

володіє навичками виготовлення виробів технікою квілінг 

Аплікація з тканини 

Види та властивості тканин. Прийоми різання тканини та 

особливості її з’єднання з папером.  

 

 

 

Практична робота. Виготовлення аплікацій з 

використанням тканини 

 

має загальні уявлення про види, властивості та 

використання тканин; добирає матеріали, інструменти та 

пристосування необхідні для виготовлення аплікацій з 

використанням тканини; розкриває особливості різання 

тканини та її з’єднання з папером; 

вміє виготовляти аплікації з використанням тканини 

Робота з пластичними матеріалам 

Властивості пластичних матеріалів (пластилін, полімерна 

глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми.  

 

має загальні уявлення про вироби об’ємної форми; 

пояснює, що таке рельєф і барельєф; 
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Кінець таблиці А.11 

Рельєф. Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та 

пристосування для виготовлення виробів.  

Практична робота. Виготовлення з пластичних матеріалів 

барельєфних форм. Виготовлення з пластичних 

матеріалів об’ємних сюжетних композицій за власним 

задумом 

добирає матеріали, інструменти та пристосування 

необхідні для виготовлення виробів з пластичних 

матеріалів; 

вміє виготовляти з пластичних матеріалів барельєфні 

форми; володіє навичками виготовлення з пластичних 

матеріалів об’ємних сюжетних композицій за власним 

задумом 

4 клас 

Робота із сучасними штучними матеріалами 

Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, 

синтепон, вата.  

Практична робота. Виготовлення виробів із сучасних 

штучних матеріалів 

 

 

знає властивості штучних матеріалів (пластику, 

поролону, синтепону, вати); 

добирає матеріали, інструменти та пристосування для 

виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів; 

вміє виготовляти вироби із сучасних штучних матеріалів 

Плетіння 

Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів.  

Практична робота. Виготовлення виробів (ляльки-

мотанки, закладки, сувенірів тощо) технікою плетіння 

 

має загальні уявлення про плетіння виробів; називає 

способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів; 

вміє виготовляти вироби технікою плетіння 

Вишивання 

Оздоблення виробів технікою вишивки. Витягування 

нитки з основи. Шов “уперед голка”. Шов “назад голка”.  

Практична робота. Оздоблення виробів (частини одягу, 

серветка, листівка, картина, тощо) швами “уперед голка”, 

“назад голка” 

 

має загальні уявлення про оздоблення виробів технікою 

вишивки; знає як витягувати нитки з основи;  

добирає матеріали, інструменти та пристосування для 

оздоблення виробів вишивкою; 

знає як витягувати нитки з основи; 

вміє виконувати шов “уперед голка” та шов “назад 

голка”; 

володіє початковими навичками оздоблення виробів 

технікою вишивки 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 – Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти щодо 

сенсорного розвитку дітей 

Зміст освіти сенсорного 

спрямування 
Державні вимоги до рівня сенсорної освіченості дітей 

Змістова лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” 

Сенсорні еталони Знає назву сенсорних еталонів: колір, форма, величина (їхні види, ознаки, властивості); 

користується словами, що їх характеризують (кольори та їхні відтінки; форми – об’ємні, 

площинні: циліндр, куб, прямокутник, трикутник тощо); визначає форму предметів за 

допомогою геометричної фігури як еталону. Вміє порівнювати предмети за кольором, 

формою, величиною, виділяти в них схожі та відмінні ознаки. Розрізняє і називає 

властивості і якості предметів (гладкий, шорсткий, м’який, металевий, дерев’яний, 

скляний, бавовняний тощо). Класифікує предмети та їхні сукупності за кількісними та 

якісними ознаками; упорядковує об’єкти в напряму зростання чи зменшення певної 

ознаки та за їхнім розміщенням.  

Орієнтується у просторі на основі його безпосереднього сприйняття та словесного 

позначення просторових категорій (місцеположення, віддаленість); визначає своє 

місцезнаходження відносно об’єктів, що її оточують, розташування предметів і об’єктів у 

просторі (близько, далеко, ліворуч, праворуч, всередині, під, над, біля, зверху, знизу, 

назад, вперед). Орієнтується на площині аркуша паперу, книги; вміє складати орнаменти, 

малюнки з використанням геометричних фігур, різних за величиною, формою, кольором. 

Визначає, встановлює часову послідовність подій, користується словами “вчора”, 

“сьогодні”, “завтра”, “раніше”, “пізніше”, “зараз”, “спочатку”, “тепер”, “давно”, “скоро”. 

Розуміє властивості часу, володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, 

опівночі, доба, тиждень, місяць, рік). Має уявлення про причинно-часові залежності 

ритмічних природних явищ: тривалість секунди, хвилини, години. Спромагається 

визначити час за допомогою годинника, знає, що година складається із хвилин, оцінює 

часові інтервали. Називає порядок та пояснює послідовність пір року, днів тижня, частин 

доби 

Пізнавальна активність Активно сприймає предмети, об’єкти, людей, події. Знаходить нове у знайомому та 

знайоме в новому. Виявляє інтерес до дослідництва, експериментує з новим матеріалом; 

за допомогою моделей матеріалізує математичні, логічні відношення, використовує 

умовно-символічні зображення тощо 

Освітня лінія “Дитина у природному довкіллі” 

Природа планети Земля 

 

Розрізняє ознаки повітря: холодне, тепле, гаряче, вологе, сухе. Має уявлення, що тверда 

поверхня планети, суша, має різну форму (рівнини, пагорби, гори, яри). Розрізняє стани 

води: рідкий, твердий, газоподібний – пара. Розрізняє сухий і вологий сніг, характеризує 

його (холодний, пухкий, крихкий, липкий, м’який, пористий) 

Освітня лінія “Дитина у світі культури” 

Предметний світ 

Предметно-практична 

діяльність 

Знаходить у предметному середовищі знайоме і незнайоме; виділяє схоже, відмінне. 

Свідомо добирає адекватні прийоми роботи, знаряддя праці, матеріали; обізнана з 

властивостями, технологією їхнього використання 

Світ мистецтва 

Сприйняття мистецтва 

Сприймає твір мистецтва цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності. 

Яскравість образу пов’язує з кольорами, формою, пропорціями, звуками, ритмами, 

динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами 

Художньо-продуктивна 

діяльність 

Образотворча 

 

 

Музична 

 

Володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою 

майстерністю; створює образ різними засобами і техніками, творчо застосовує виражальні 

можливості лінії, кольору, композиції, ритму для реалізації свого задуму. Фантазує, 

експериментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і 

створюючи нові форми. 

Має уявлення про вокальну та інструментальну музику; охоче слухає і оцінює музичні 

твори; виразно співає дитячі пісні; володіє елементарною технікою виконання хороводів, 

танців, музичних ігор, рухів; відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні 

мелодії, має досвід індивідуального та колективного виконання твору. Виявляє 

музикальність, уміння передавати настрій, емоції, почуття через музично-рухову і пісенну 

творчість, музикування; виявляє елементарні уміння музичної інтерпретації, варіювання, 

імпровізації 
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Кінець таблиці Б.1 

Зміст освіти сенсорного 

спрямування 
Державні вимоги до рівня сенсорної освіченості дітей 

“Гра дитини” 

Конструкторсько-

будівельні ігри 

Уміє планомірно розглядати предмети і споруди, виокремлювати в них основні складові 

конструкції, їхні співвідношення за розмірами, формами, розташуванням; створює власні 

роботи за зразком, умовою, задумом; добирає необхідний матеріал, деталі 

Іграшка Знає, впізнає і називає різні види іграшок: сенсорно-дидактичні (геометричні фігури і 

втулки, мозаїка, кільця, бірюльки, діжки, палички, розбірні матрьошки, пірамідки тощо) 

Змістова лінія “Мовлення дитини” 

Звукова культура 

 

Розрізняє мовні і немовні, близькі і схожі звуки рідної мови; має розвинений 

фонематичний слух і мовленнєве дихання; регулює темп мовлення та гучність голосу 

залежно від ситуації; виявляє неточності у вимові звуків у словах та вживанні наголосу. 

Здійснює звуковий і складовий аналіз слів; виокремлює голосні, приголосні, тверді, м’які 

звуки, наголос у словах; розрізняє слова: “звук”, “буква”, “слово”, “склад”, “речення”; 

виділяє послідовність складів та звуків у словах 

Фонетична компетенція Оволодіває чіткою вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень відповідно до 

орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати 

фонеми; оволодіває прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної 

мови 

Освітня лінія “Іноземна мова” 

Комунікативно-

мовленнєва компетенція 

Диференціює звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, із відповідною інтонацією 

Освітня лінія “Хореографія” 

Хореографічна 

компетенція 

Відтворює танцювальними рухами характер, темп, динаміку музики; узгоджує рухи з 

музикою і одночасно взаємодіє з партнером, гуртом дітей; відтворює музичний образ 

пластикою і рухами свого тіла, імпровізує в образі 

 

Таблиця Б.2 – Вимоги Державного стандарту щодо сенсорного розвитку учнів 

основної і старшої школи як складника загальноосвітньої підготовки 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

Основна школа 

Освітня галузь “Мови і літератури” 

Мовна лінія 

Звукова система мови. Складоподіл. Наголос. Орфоепічні 

норми 

 

уміти розрізняти звуки мови, дотримуватися орфоепічних 

норм у власному мовленні 

Освітня галузь “Мистецтво” 

Музична змістова лінія 

Особливості музичної мови. Практичне засвоєння 

основних музичних понять і термінів. Розвиток дитячого 

голосу, виконання народних і професійних (класичних та 

сучасних) пісень. Елементи гри на музичних 

інструментах: народних, сучасних (електронних). 

Імпровізація (вокальна, інструментальна). 

Образотворча змістова лінія 

Особливості мови образотворчого мистецтва. Практичне 

засвоєння основних понять і термінів. Виконання 

композицій за допомогою різноманітних видів 

мистецької техніки, відповідних художніх матеріалів  

 

уміти аналізувати музичні твори, застосовуючи 

відповідну термінологію, вокально-хорові навички під 

час виразного виконання народних і професійних пісень, 

елементарні навички гри на музичних інструментах та 

імпровізації у процесі творчого самовираження; 

 

уміти аналізувати та інтерпретувати візуальні твори 

різних жанрів і стилів, застосовуючи відповідну 

термінологію; застосовувати набуті знання і вміння в 

процесі створення художніх образів на площині та в 

об’ємі з використанням різних художніх технік і 

матеріалів 

Освітня галузь “Математика” 

Геометричні фігури 

Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні 

властивості.  

Трикутники, многокутники, коло і круг. Рівність і 

подібність геометричних фігур. Побудова циркулем і 

лінійкою. Геометричні перетворення на площині. 

Геометричні фігури у просторі (площина, куб,  

 

уміти розпізнавати і зображувати геометричні фігури на 

площині, їхні елементи та взаємне розміщення фігур;  

класифікувати за певними ознаками геометричні фігури 

на площині; виконувати основні побудови на площині 

циркулем і лінійкою;  

розпізнавати геометричні фігури у просторі та їхні  
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Кінець таблиці Б.2 

Зміст освіти сенсорного спрямування Державні вимоги до сенсорної освіченості учнів 

прямокутний паралелепіпед, призма, піраміда, куля і 

сфера, циліндр і конус 

елементи, співвідносити геометричні фігури у просторі з 

об’єктами навколишньої дійсності 

Освітня галузь “Природознавство” 

Загальноприродничий компонент 

Об’єкти і явища природи 

 

знати різноманітність об’єктів і явищ у природі, 

властивості тіл, речовин 

Освітня галузь “Технології” 

Технологічний компонент 

Традиційні і сучасні технології, засоби, предмети праці.  

Технічна та художня творчість у продуктивній творчій 

діяльності людини 

 

визначати послідовність технологічних операцій з 

обробки матеріалів у процесі виготовлення виробу;  

визначати і використовувати на практиці елементи 

художньої та технічної творчості 

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” 

Фізична культура 

Загальна фізична підготовка 

 

виконувати стройові та організуючі вправи, різновиди 

ходьби та бігу, стрибки, загальнорозвивальні вправи 

Старша школа  

Освітня галузь “Математика” 

Геометричні фігури 

Взаємне розміщення прямих і площин у просторі.  

Многогранники і тіла обертання, їхні види та властивості.  

Геометричні перетворення у просторі 

 

знати визначення понять многогранника (призми, 

піраміди), тіла обертання (кулі, сфери, циліндра, конуса), 

властивості зазначених геометричних фігур;  

уміти класифікувати за певними ознаками взаємне 

розміщення прямих, прямих і площин, площин у 

просторі, просторові тіла, зображувати просторові 

геометричні фігури та їхні елементи 

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” 

Фізична культура 

Загальна фізична підготовка 

 

виконувати стройові та організуючі вправи, різновиди 

ходьби та бігу, стрибки, загальнорозвивальні вправи 
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ДОДАТОК В 

 

Анкета для вчителів 

 

Просимо Вас дати відповіді на питання з проблеми сенсорного розвитку молодших 

школярів. Узагальнення, зроблені за результатами цього опитування, допоможуть науково 

обґрунтувати методичні рекомендації з формування чуттєвих процесів учнів. Будемо вдячні за 

співпрацю. 

 

Місто/район _________________________________________________________________________ 

Область _____________________________________________________________________________ 

Стаж Вашої педагогічної діяльності ________________ років 

 

1. У чому, на Вашу думку, полягає сутність сенсорного розвитку молодшого школяра? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Ви вважаєте, що чуттєва сфера молодшого школяра  

     А. Є остаточно сформованою  

Б. Потребує цілеспрямованого формування 

В. Сформується стихійно в процесі навчання 

 

3. На вдосконалення яких видів сприймання переважно спрямоване початкове навчання? 

     А. Зорового 

     Б. Слухового 

     В. Дотикового 

Г. Смакового 

Д. Нюхового 

 

4. Які типові труднощі мають молодші школярі в розрізненні зовнішніх властивостей 

предметів і явищ дійсності?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Зміст яких навчальних курсів має потужний сенсорно-розвивальний потенціал? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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6. Які завдання з розвитку в молодших школярів процесів сприймання містять навчальні 

програми? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Назвіть загальні шляхи сенсорного розвитку молодших школярів 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Чи маєте Ви потребу в методичній допомозі з організації сенсорного розвитку 

молодших школярів? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. На методичні рекомендації яких авторів Ви спираєтесь у доборі дидактичних впливів на 

сенсорну сферу молодших школярів? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Які методи, прийоми, засоби Ви застосовуєте для навчання молодших школярів 

перцепції? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Чи вважаєте Ви за потрібне введення окремих уроків (занять) із сенсорного розвитку 

молодших школярів? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 – Кваліметрична модель оцінювання якості сенсорного розвитку молодших школярів 
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в
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я
 F

1
 

,50 

розрізнення кольорів 

(С1) 
,30 

розрізнення кольорів за тоном (D1) ,40 К1 D1 = ,40∙К1 

C1 = ,30∙(D1 + D2 + 

D3) 

F
1
 =

 C
1
 +

 C
2
 +

 C
3
 +

 C
4
 

Q
1
 =

 ,
5

0
∙F

1
 +

 ,
5
0

∙F
2
 

розрізнення колірних відтінків за світлотою 

(D2) 
,35 К2 D2 = ,35∙К2 

розрізнення колірних відтінків за 

насиченістю (D3) 
,25 К3 D3 = ,25∙К3 

класифікація та 

серіація кольорів (С2) 
,30 

спектральне впорядкування та класифікація 

кольорів (D4) 
,50 К4 D4 = ,50∙К4 

C2 = ,30∙(D4 + D5) 
серіація колірних відтінків за світлотою 

(D5) 
,50 К5 D5 = ,50∙К5 

засвоєння назв кольорів 

(С3) 
,10 

уживання назв кольорів (D6) ,50 К6 D6 = ,50∙К6 
C3 = ,10∙(D6 + D7) 

розуміння назв кольорів (D7) ,50 К7 D7 = ,50∙К7 

відтворення кольорів 

(С4) 
,30 

відтворення змішаних (третинних) кольорів 

(D8) 
1,00 К8 D8 = К8 C4 = ,30∙D8 
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,50 

розрізнення 

просторових ознак (С5) 
,30 

розрізнення геометричних фігур за формою 

(D9) 
,40 К9 D9 = ,40∙К9 

C5 = ,30∙(D9 + D10 + 

D11) 

F
2
 =

 C
5
 +

 C
6
 +

 C
7
 +

 С
8
 

розрізнення геометричних фігур за 

розміром (D10) 
,30 К10 D10 = ,30∙К10 

розрізнення просторових відношень (D11) ,30 К11 D11 = ,30∙К11 

засвоєння назв 

просторових ознак (С6) 
,10 

уживання назв просторових ознак (D12) ,50 К12 D12 = ,50∙К12 
C6 = ,10∙(D12 + D13) 

розуміння назв просторових ознак (D13) ,50 К13 D13 = ,50∙К13 

класифікація та 

серіація фігур (С7) 
,30 

класифікація геометричних фігур (D14) ,50 К14 D14 = ,50∙К14 

C7 = ,30∙(D14 + D15) серіація геометричних фігур за розміром 

(D15) 
,50 К15 D15 = ,50∙К15 

відтворення 

просторових ознак (С8) 
,30 відтворення складної форми об’єктів (D16) 1,00 К16 D16 = К16 C8 = ,30∙D16 
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Продовження таблиці Г.1 
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,50 

розрізнення мовних 

звуків  

(С9) 

,34 

розрізнення голосних звуків  

(D17) 
,20 К17 D17 = ,20∙К17 

C9 = ,34∙(D17 +  

D18) 

F
3
 =

 C
9
 +

 C
1
0
 +

 C
1
1
 

Q
2
 =

 ,
5

0
∙F

3
 +

 ,
5
0

∙F
4
 

розрізнення приголосних звуків: твердих, 

м’яких; дзвінких, глухих 

(D18) 

,80 К18 D18 = ,80∙К18 

класифікація та 

серіація мовних звуків 

(С10) 

,33 

класифікація мовних звуків 

(D19) 
,50 К19 D19 = ,50∙К19 

C10 = ,33∙(D19 + D20) серіація приголосних звуків за твердістю – 

м’якістю, дзвінкістю – глухістю  

(D20) 

,50 К20 D20 = ,50∙К20 

відтворення звукової 

форми слова  

(С11) 

,33 

відтворення звуків слова з опорою на 

графічну модель  

(D21) 

1,00 К21 D21 = К21 C11 = ,33∙D21 
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,50 

розрізнення музичних 

звуків  

(С12) 

,34 

розрізнення музичних звуків за висотою 

(D22) 
,30 К22 D22 = ,30∙К22 

C12 = ,34∙(D22 +  

D23 + D24 + D25) 

F
4
 =
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1

2
 +
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1

3
 +
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1

4
 

розрізнення музичних звуків за тривалістю 

(D23) 
,30 К23 D23 = ,30∙К23 

розрізнення музичних звуків за гучністю 

(D24) 
,20 К24 D24 = ,20∙К24 

розрізнення музичних звуків за тембром 

(D25) 
,20 К25 D25 = ,20∙К25 

класифікація та 

серіація музичних 

звуків (С13) 

,33 

класифікація музичних звуків за тембром 

(D26) 
,25 К26 D26 = ,25∙К26 

C13 = ,33∙(D26 +  

D27 + D28 + D29) 

серіація музичних звуків за висотою  

(D27) 
,25 К27 D27 = ,25∙К27 

серіація музичних звуків за тривалістю 

(D28) 
,25 К28 D28 = ,25∙К28 

серіація музичних звуків за гучністю  

(D29) 
,25 К29 D29 = ,25∙К29 

відтворення мелодії  

(С14) 
,33 

відтворення мелодії в співі, просторовому 

моделюванні, грі на музичному інструменті 

(D30)  

1,00 К30 D30 = К30 C14 = ,33∙D30 
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Кінець таблиці Г.1 
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(С15) 

,45 
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,45 
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(D33) 
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розрізнення геометричних фігур за формою 
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ДОДАТОК Д 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Динаміка якості факторів сенсорного розвитку молодших школярів  

у педагогічному досвіді (констатувальний зріз) 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Динаміка якості параметрів сенсорного розвитку молодших школярів 

у педагогічному досвіді (констатувальний зріз) 
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Рисунок Д.3 – Динаміка якості сенсорного розвитку молодших школярів у 

педагогічному досвіді (констатувальний зріз) 
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Таблиця Д.1 – Індивідуальні показники сенсорного розвитку учнів 1 класу (констатувальний етап педагогічного 

експерименту) 

№ 
Коефіцієнти показників 

Qрез 
К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К35 К37 К38 

1 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

2 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

3 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

4 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

5 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

6 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

7 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

8 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

9 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

10 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

11 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

12 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

13 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

14 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

15 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

16 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

17 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

18 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

19 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

20 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

21 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

22 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

23 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

24 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

25 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

26 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

27 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

28 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

29 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

30 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

31 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

32 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

33 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

34 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

35 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

36 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 
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Продовження таблиці Д.1 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К35 К37 К38 Qрез 

37 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

38 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

39 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

40 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

41 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

42 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

43 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

44 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

45 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

46 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

47 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

48 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

49 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

50 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

51 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

52 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

53 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

54 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

55 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

56 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

57 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

58 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

59 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

60 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

61 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

62 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

63 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

64 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

65 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

66 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

67 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

68 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

69 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

70 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

71 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

72 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

73 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

74 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

75 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

76 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

77 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

78 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

79 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 
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Продовження таблиці Д.1 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К35 К37 К38 Qрез 

80 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

81 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

82 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

83 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

84 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

85 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

86 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

87 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

88 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

89 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

90 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

91 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

92 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

93 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

94 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

95 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

96 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

97 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

98 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

99 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

100 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

101 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

102 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

103 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

104 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

105 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

106 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

107 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

108 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

109 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

110 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

111 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

112 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

113 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

114 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

115 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

116 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

117 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

118 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

119 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

120 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

121 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

122 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 
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№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К35 К37 К38 Qрез 

123 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

124 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

125 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

126 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

127 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

128 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

129 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

130 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

131 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

132 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

133 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

134 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

135 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

136 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

137 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

138 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

139 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

140 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

141 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

142 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

143 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

144 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

145 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

146 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

147 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

148 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

149 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

150 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

151 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

152 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

153 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

154 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

155 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

156 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

157 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

158 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

159 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

160 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

161 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

162 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

163 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

164 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

165 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 
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166 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

167 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

168 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

169 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

170 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

171 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

172 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

173 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

174 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

175 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

176 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

177 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

178 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

179 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

180 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

181 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

182 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

183 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

184 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

185 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

186 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

187 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

188 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

189 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

190 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

191 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

192 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

193 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

194 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

195 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

196 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

197 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

198 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

199 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

200 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

201 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

202 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

203 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

204 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

205 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

206 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

207 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

208 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 
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209 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

210 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

211 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

212 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

213 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

214 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

215 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

216 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

217 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

218 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

219 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

220 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

221 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

222 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

223 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

224 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

225 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

226 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

227 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

228 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

229 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

230 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

231 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

232 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

233 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

234 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

235 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

236 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

237 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

238 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

239 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

240 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

241 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

242 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

243 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

244 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

245 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

246 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

247 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

248 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

249 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

250 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

251 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 
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252 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

253 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

254 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

255 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

256 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

257 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

258 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

259 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

260 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

261 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

262 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

263 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

264 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

265 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

266 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

267 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

268 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

269 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

270 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

271 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

272 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

273 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

274 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

275 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

276 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

277 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

278 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

279 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

280 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

281 ,67 ,67 ,15 ,67 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,479 

282 ,67 ,56 ,15 ,67 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,540 

283 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

284 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

285 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

286 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

287 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

288 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 

289 ,75 ,67 ,15 ,56 1,00 ,50 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,89 ,25 ,83 ,80 ,63 ,25 ,58 ,60 ,71 ,67 ,25 ,75 1,00 ,50 ,25 ,619 

290 ,67 ,67 ,15 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,40 ,93 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,75 ,25 ,58 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 1,00 ,75 ,25 ,642 

291 ,75 ,78 ,23 ,78 1,00 ,50 ,67 ,80 ,47 1,00 ,78 ,89 ,25 ,83 ,80 ,88 ,25 ,58 ,80 ,71 ,83 ,25 1,00 1,00 ,75 ,25 ,663 

292 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,501 

293 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

294 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,75 ,70 ,50 ,00 ,42 ,60 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,476 
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Кінець таблиці Д.1 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К35 К37 К38 Qрез 

295 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,80 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

296 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

297 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

298 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

299 ,58 ,56 ,15 ,56 ,80 ,00 ,40 ,20 ,33 ,80 ,56 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,00 ,42 ,40 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,444 

300 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

301 ,75 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,83 ,70 ,63 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,25 ,88 1,00 ,50 ,25 ,600 

302 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,502 

303 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

304 ,58 ,44 ,08 ,44 ,80 ,00 ,40 ,20 ,27 ,73 ,44 ,67 ,00 ,58 ,50 ,38 ,00 ,33 ,20 ,29 ,17 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,408 

305 ,67 ,56 ,15 ,44 ,80 ,00 ,47 ,20 ,27 ,87 ,44 ,67 ,00 ,58 ,60 ,50 ,00 ,42 ,20 ,29 ,33 ,00 ,75 ,75 ,00 ,00 ,428 

306 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,516 

307 ,67 ,56 ,15 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,67 ,60 ,50 ,25 ,50 ,60 ,57 ,67 ,00 ,75 ,88 ,50 ,00 ,523 

308 ,67 ,56 ,15 ,56 ,90 ,25 ,47 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,67 ,70 ,50 ,25 ,42 ,40 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,536 

309 ,67 ,67 ,15 ,56 ,80 ,00 ,47 ,40 ,27 ,73 ,56 ,78 ,00 ,67 ,70 ,50 ,00 ,42 ,40 ,43 ,33 ,00 ,75 ,75 ,25 ,00 ,464 

310 ,67 ,67 ,23 ,56 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,56 ,78 ,25 ,75 ,70 ,50 ,25 ,42 ,60 ,43 ,33 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,552 

311 ,58 ,56 ,15 ,44 ,80 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,00 ,75 ,70 ,63 ,00 ,42 ,60 ,57 ,50 ,00 ,75 ,88 ,25 ,00 ,498 

312 ,67 ,67 ,23 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,33 ,87 ,67 ,78 ,25 ,75 ,70 ,63 ,25 ,42 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 1,00 ,50 ,00 ,568 

 

Примітка. Коефіцієнти показників К1, К7, К9, К17, К24, К25, К28, К29, К31, К32, К33, К36 дорівнюють 1,00. 
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Таблиця Д.2 – Індивідуальні показники сенсорного розвитку учнів 4 класу (констатувальний етап педагогічного 

експерименту) 

№ 
Коефіцієнти показників 

Qрез 
К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 

1 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

2 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

3 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

4 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

5 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

6 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

7 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

8 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

9 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

10 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

11 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

12 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

13 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

14 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

15 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

16 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

17 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

18 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

19 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,531 

20 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

21 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

22 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,00 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,518 

23 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

24 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

25 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

26 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

27 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

28 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

29 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

30 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

31 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

32 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

33 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

34 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

35 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

36 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 



554 

 

Продовження таблиці Д.2 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

37 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

38 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

39 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

40 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

41 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

42 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

43 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

44 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

45 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

46 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

47 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

48 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

49 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

50 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

51 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

52 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

53 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

54 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

55 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

56 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

57 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,531 

58 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

59 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

60 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,00 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,518 

61 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

62 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

63 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

64 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

65 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

66 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

67 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

68 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

69 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

70 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

71 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

72 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

73 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

74 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

75 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

76 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

77 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

78 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

79 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 



555 

 

Продовження таблиці Д.2 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

80 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

81 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

82 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

83 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

84 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

85 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

86 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

87 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

88 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

89 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

90 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

91 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

92 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

93 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

94 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

95 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

96 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

97 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

98 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

99 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

100 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

101 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

102 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

103 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

104 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

105 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

106 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

107 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

108 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

109 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

110 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

111 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

112 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

113 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

114 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

115 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

116 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

117 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

118 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

119 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

120 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

121 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

122 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 
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123 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

124 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

125 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

126 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

127 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

128 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

129 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

130 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

131 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

132 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

133 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

134 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

135 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

136 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

137 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

138 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,00 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,518 

139 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

140 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

141 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

142 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

143 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

144 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

145 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

146 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

147 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

148 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

149 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

150 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

151 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

152 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

153 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

154 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

155 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

156 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,531 

157 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

158 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

159 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

160 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

161 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,531 

162 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

163 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

164 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

165 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 
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166 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

167 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

168 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

169 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,00 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,518 

170 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

171 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

172 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

173 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

174 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

175 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

176 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

177 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

178 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

179 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

180 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

181 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

182 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

183 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

184 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

185 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

186 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

187 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

188 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

189 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

190 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

191 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

192 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

193 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

194 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

195 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

196 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

197 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

198 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

199 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

200 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

201 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

202 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

203 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

204 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

205 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

206 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

207 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

208 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 
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209 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

210 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

211 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

212 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

213 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

214 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

215 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

216 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

217 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

218 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

219 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

220 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

221 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

222 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

223 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

224 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

225 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

226 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

227 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

228 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

229 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,00 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,518 

230 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

231 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

232 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

233 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

234 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,531 

235 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

236 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

237 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

238 ,75 ,67 ,19 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

239 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

240 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

241 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

242 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

243 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

244 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

245 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

246 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

247 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

248 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

249 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

250 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

251 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 
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Кінець таблиці Д.2 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

252 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

253 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

254 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

255 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

256 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

257 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

258 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,649 

259 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

260 ,83 ,78 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,675 

 

Примітка. Коефіцієнти показників К1, К7, К9, К17, К24, К25, К28, К29, К31, К32, К33, К36 дорівнюють 1,00. 
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Таблиця Д.3 – Описові статистики вибірки № 1 

Variable 

Descriptive statistics 

Valid N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

К2 Var1 312 ,665000 ,580 ,750 ,050253 

К3 Var2 312 ,618846 ,440 ,780 ,070842 

К4 Var3 312 ,171923 ,080 ,230 ,041018 

К5 Var4 312 ,572885 ,440 ,780 ,086682 

К6 Var5 312 ,888462 ,800 1,000 ,093493 

К8 Var6 312 ,211538 ,000 ,500 ,150438 

К10 Var7 312 ,560000 ,400 ,670 ,075976 

К11 Var8 312 ,453846 ,200 ,800 ,142276 

К12 Var9 312 ,328846 ,270 ,470 ,038725 

К13 Var10 312 ,847692 ,730 1,000 ,059211 

К14 Var11 312 ,614231 ,440 ,780 ,083854 

К15 Var12 312 ,784231 ,670 ,890 ,048129 

К16 Var13 312 ,125000 ,000 ,250 ,125201 

К18 Var14 312 ,724615 ,580 ,830 ,071000 

К19 Var15 312 ,684615 ,500 ,800 ,066278 

К20 Var16 312 ,559615 ,380 ,880 ,100947 

К21 Var17 312 ,153846 ,000 ,250 ,121821 

К22 Var18 312 ,453462 ,330 ,580 ,060285 

К23 Var19 312 ,538462 ,200 ,800 ,144552 

К26 Var20 312 ,500000 ,290 ,710 ,118284 

К27 Var21 312 ,473846 ,170 ,830 ,173262 

К30 Var22 312 ,125000 ,000 ,250 ,125201 

К34 Var23 312 ,814615 ,750 1,000 ,073457 

К35 Var24 312 ,905000 ,750 1,000 ,105645 

К37 Var25 312 ,375000 ,000 ,750 ,199477 

К38 Var26 312 ,048077 ,000 ,250 ,098687 

Qрез Var27 312 ,528654 ,408 ,663 ,062855 

 

 

Таблиця Д.4 – Описові статистики вибірки № 2 

Variable 

Descriptive statistics 

Valid N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

К2 Var1 260 ,667308 ,580 ,830 ,066377 

К3 Var2 260 ,636154 ,560 ,780 ,066755 

К4 Var3 260 ,168077 ,130 ,220 ,030696 

К5 Var4 260 ,678462 ,560 ,780 ,060544 

К6 Var5 260 ,907692 ,800 1,000 ,087536 

К8 Var6 260 ,259615 ,000 ,500 ,162639 

К10 Var7 260 ,620385 ,530 ,730 ,051725 

К11 Var8 260 ,469231 ,200 ,800 ,146436 

К12 Var9 260 ,411154 ,240 ,650 ,113740 

К14 Var10 260 ,549231 ,370 ,700 ,085782 

К15 Var11 260 ,835000 ,670 1,000 ,087798 

К16 Var12 260 ,177885 ,000 ,250 ,113480 

К18 Var13 260 ,836154 ,670 1,000 ,082391 

К19 Var14 260 ,713846 ,570 ,860 ,086817 

К20 Var15 260 ,505385 ,430 ,640 ,054753 

К21 Var16 260 ,192308 ,000 ,250 ,105534 

К22 Var17 260 ,531923 ,420 ,670 ,069250 

К23 Var18 260 ,542308 ,200 ,800 ,158840 

К26 Var19 260 ,497692 ,360 ,790 ,115190 

К27 Var20 260 ,532308 ,330 ,830 ,104726 

К30 Var21 260 ,168269 ,000 ,250 ,117498 

К34 Var22 260 ,839231 ,750 1,000 ,077256 

К37 Var23 260 ,403846 ,000 ,750 ,209303 

К38 Var24 260 ,057692 ,000 ,250 ,105534 

Qрез Var25 260 ,556712 ,433 ,675 ,062653 
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Таблиця Д.5 – Матриця кореляцій змінних вибірки № 1 

V
a

r
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b
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Correlations 
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=312 (Casewise deletion of missing data) 
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Var1 1,00 ,68 ,53 ,71 ,62 ,41 ,37 ,57 ,33 ,34 ,29 ,45 ,59 ,48 ,47 ,34 ,63 ,56 ,33 ,41 ,41 ,59 ,51 ,47 ,62 ,67 ,68 

Var2 ,68 1,00 ,72 ,73 ,62 ,32 ,57 ,45 ,48 ,23 ,42 ,62 ,48 ,72 ,75 ,57 ,30 ,43 ,62 ,44 ,30 ,48 ,52 ,34 ,61 ,50 ,63 

Var3 ,53 ,72 1,00 ,58 ,78 ,37 ,52 ,31 ,39 ,34 ,34 ,28 ,67 ,60 ,44 ,43 ,56 ,20 ,51 ,30 ,28 ,67 ,72 ,64 ,60 ,31 ,64 

Var4 ,71 ,73 ,58 1,00 ,62 ,38 ,40 ,50 ,61 ,39 ,49 ,57 ,58 ,56 ,50 ,51 ,57 ,45 ,53 ,43 ,38 ,58 ,68 ,45 ,68 ,55 ,70 

Var5 ,62 ,62 ,78 ,62 1,00 ,65 ,44 ,34 ,48 ,43 ,36 ,48 ,95 ,66 ,59 ,49 ,75 ,35 ,46 ,42 ,26 ,95 ,83 ,85 ,80 ,58 ,84 

Var6 ,41 ,32 ,37 ,38 ,65 1,00 ,65 ,73 ,74 ,79 ,77 ,76 ,64 ,65 ,62 ,71 ,72 ,75 ,69 ,83 ,71 ,64 ,56 ,83 ,80 ,61 ,89 

Var7 ,37 ,57 ,52 ,40 ,44 ,65 1,00 ,73 ,64 ,59 ,77 ,59 ,27 ,78 ,54 ,65 ,41 ,63 ,93 ,80 ,70 ,27 ,30 ,47 ,60 ,44 ,69 

Var8 ,57 ,45 ,31 ,50 ,34 ,73 ,73 1,00 ,67 ,63 ,83 ,71 ,27 ,64 ,50 ,66 ,52 ,81 ,76 ,87 ,85 ,27 ,32 ,48 ,65 ,64 ,74 

Var9 ,33 ,48 ,39 ,61 ,48 ,74 ,64 ,67 1,00 ,79 ,74 ,75 ,45 ,65 ,58 ,79 ,47 ,66 ,77 ,65 ,62 ,45 ,62 ,54 ,69 ,54 ,76 

Var10 ,34 ,23 ,34 ,39 ,43 ,79 ,59 ,63 ,79 1,00 ,70 ,52 ,44 ,48 ,44 ,75 ,54 ,67 ,58 ,68 ,72 ,44 ,53 ,63 ,60 ,50 ,72 

Var11 ,29 ,42 ,34 ,49 ,36 ,77 ,77 ,83 ,74 ,70 1,00 ,77 ,26 ,72 ,55 ,84 ,43 ,80 ,86 ,94 ,90 ,26 ,31 ,50 ,62 ,58 ,75 

Var12 ,45 ,62 ,28 ,57 ,48 ,76 ,59 ,71 ,75 ,52 ,77 1,00 ,44 ,75 ,82 ,72 ,43 ,78 ,77 ,78 ,61 ,44 ,38 ,50 ,72 ,63 ,78 

Var13 ,59 ,48 ,67 ,58 ,95 ,64 ,27 ,27 ,45 ,44 ,26 ,44 1,00 ,53 ,58 ,39 ,79 ,26 ,32 ,32 ,15 1,00 ,88 ,90 ,82 ,49 ,80 

Var14 ,48 ,72 ,60 ,56 ,66 ,65 ,78 ,64 ,65 ,48 ,72 ,75 ,53 1,00 ,79 ,76 ,36 ,63 ,84 ,74 ,59 ,53 ,46 ,57 ,67 ,73 ,81 

Var15 ,47 ,75 ,44 ,50 ,59 ,62 ,54 ,50 ,58 ,44 ,55 ,82 ,58 ,79 1,00 ,71 ,29 ,53 ,63 ,62 ,35 ,58 ,51 ,54 ,73 ,56 ,74 

Var16 ,34 ,57 ,43 ,51 ,49 ,71 ,65 ,66 ,79 ,75 ,84 ,72 ,39 ,76 ,71 1,00 ,26 ,71 ,71 ,80 ,74 ,39 ,49 ,47 ,60 ,70 ,75 

Var17 ,63 ,30 ,56 ,57 ,75 ,72 ,41 ,52 ,47 ,54 ,43 ,43 ,79 ,36 ,29 ,26 1,00 ,45 ,43 ,47 ,42 ,79 ,70 ,87 ,79 ,39 ,78 

Var18 ,56 ,43 ,20 ,45 ,35 ,75 ,63 ,81 ,66 ,67 ,80 ,78 ,26 ,63 ,53 ,71 ,45 1,00 ,68 ,83 ,89 ,26 ,22 ,40 ,56 ,77 ,73 

Var19 ,33 ,62 ,51 ,53 ,46 ,69 ,93 ,76 ,77 ,58 ,86 ,77 ,32 ,84 ,63 ,71 ,43 ,68 1,00 ,82 ,71 ,32 ,37 ,50 ,67 ,48 ,75 

Var20 ,41 ,44 ,30 ,43 ,42 ,83 ,80 ,87 ,65 ,68 ,94 ,78 ,32 ,74 ,62 ,80 ,47 ,83 ,82 1,00 ,89 ,32 ,27 ,55 ,66 ,64 ,79 

Var21 ,41 ,30 ,28 ,38 ,26 ,71 ,70 ,85 ,62 ,72 ,90 ,61 ,15 ,59 ,35 ,74 ,42 ,89 ,71 ,89 1,00 ,15 ,18 ,40 ,47 ,64 ,67 

Var22 ,59 ,48 ,67 ,58 ,95 ,64 ,27 ,27 ,45 ,44 ,26 ,44 1,00 ,53 ,58 ,39 ,79 ,26 ,32 ,32 ,15 1,00 ,88 ,90 ,82 ,49 ,80 

Var23 ,51 ,52 ,72 ,68 ,83 ,56 ,30 ,32 ,62 ,53 ,31 ,38 ,88 ,46 ,51 ,49 ,70 ,22 ,37 ,27 ,18 ,88 1,00 ,79 ,80 ,42 ,75 

Var24 ,47 ,34 ,64 ,45 ,85 ,83 ,47 ,48 ,54 ,63 ,50 ,50 ,90 ,57 ,54 ,47 ,87 ,40 ,50 ,55 ,40 ,90 ,79 1,00 ,85 ,44 ,86 

Var25 ,62 ,61 ,60 ,68 ,80 ,80 ,60 ,65 ,69 ,60 ,62 ,72 ,82 ,67 ,73 ,60 ,79 ,56 ,67 ,66 ,47 ,82 ,80 ,85 1,00 ,55 ,92 

Var26 ,67 ,50 ,31 ,55 ,58 ,61 ,44 ,64 ,54 ,50 ,58 ,63 ,49 ,73 ,56 ,70 ,39 ,77 ,48 ,64 ,64 ,49 ,42 ,44 ,55 1,00 ,75 

Var27 ,68 ,63 ,64 ,70 ,84 ,89 ,69 ,74 ,76 ,72 ,75 ,78 ,80 ,81 ,74 ,75 ,78 ,73 ,75 ,79 ,67 ,80 ,75 ,86 ,92 ,75 1,00 
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Таблиця Д.6 – Матриця кореляцій змінних вибірки № 2 
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Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=260 (Casewise deletion of missing data) 
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Var1 1,00 ,66 ,54 ,63 ,52 ,45 ,69 ,53 ,53 ,35 ,36 ,49 ,39 ,59 ,62 ,35 ,47 ,30 ,57 ,63 ,58 ,81 ,77 ,46 ,64 

Var2 ,66 1,00 ,88 ,65 ,77 ,42 ,62 ,50 ,56 ,31 ,48 ,45 ,52 ,65 ,62 ,32 ,46 ,38 ,54 ,56 ,53 ,69 ,68 ,43 ,63 

Var3 ,54 ,88 1,00 ,51 ,88 ,45 ,63 ,60 ,66 ,35 ,54 ,42 ,67 ,74 ,55 ,23 ,47 ,50 ,54 ,59 ,38 ,57 ,62 ,48 ,62 

Var4 ,63 ,65 ,51 1,00 ,55 ,32 ,49 ,32 ,44 ,35 ,53 ,32 ,34 ,60 ,52 ,41 ,44 ,40 ,44 ,41 ,55 ,65 ,57 ,26 ,54 

Var5 ,52 ,77 ,88 ,55 1,00 ,54 ,66 ,56 ,69 ,43 ,55 ,49 ,61 ,83 ,61 ,26 ,44 ,56 ,57 ,61 ,48 ,63 ,62 ,58 ,68 

Var6 ,45 ,42 ,45 ,32 ,54 1,00 ,83 ,78 ,77 ,82 ,78 ,69 ,73 ,66 ,90 ,74 ,82 ,81 ,84 ,84 ,67 ,72 ,81 ,81 ,95 

Var7 ,69 ,62 ,63 ,49 ,66 ,83 1,00 ,90 ,83 ,84 ,75 ,48 ,80 ,85 ,86 ,46 ,89 ,81 ,96 ,92 ,50 ,69 ,78 ,84 ,90 

Var8 ,53 ,50 ,60 ,32 ,56 ,78 ,90 1,00 ,85 ,74 ,76 ,48 ,84 ,76 ,76 ,38 ,79 ,80 ,85 ,87 ,33 ,58 ,66 ,74 ,81 

Var9 ,53 ,56 ,66 ,44 ,69 ,77 ,83 ,85 1,00 ,65 ,87 ,59 ,75 ,85 ,79 ,37 ,77 ,82 ,76 ,77 ,44 ,65 ,76 ,67 ,83 

Var10 ,35 ,31 ,35 ,35 ,43 ,82 ,84 ,74 ,65 1,00 ,73 ,30 ,75 ,67 ,77 ,45 ,89 ,84 ,92 ,87 ,38 ,45 ,57 ,87 ,80 

Var11 ,36 ,48 ,54 ,53 ,55 ,78 ,75 ,76 ,87 ,73 1,00 ,51 ,71 ,78 ,80 ,57 ,86 ,87 ,76 ,74 ,49 ,55 ,69 ,57 ,83 

Var12 ,49 ,45 ,42 ,32 ,49 ,69 ,48 ,48 ,59 ,30 ,51 1,00 ,32 ,41 ,66 ,66 ,39 ,41 ,37 ,47 ,64 ,74 ,77 ,35 ,71 

Var13 ,39 ,52 ,67 ,34 ,61 ,73 ,80 ,84 ,75 ,75 ,71 ,32 1,00 ,76 ,65 ,40 ,74 ,79 ,78 ,81 ,32 ,52 ,62 ,74 ,77 

Var14 ,59 ,65 ,74 ,60 ,83 ,66 ,85 ,76 ,85 ,67 ,78 ,41 ,76 1,00 ,72 ,32 ,71 ,81 ,78 ,79 ,43 ,60 ,67 ,70 ,79 

Var15 ,62 ,62 ,55 ,52 ,61 ,90 ,86 ,76 ,79 ,77 ,80 ,66 ,65 ,72 1,00 ,64 ,84 ,75 ,88 ,84 ,70 ,78 ,81 ,76 ,94 

Var16 ,35 ,32 ,23 ,41 ,26 ,74 ,46 ,38 ,37 ,45 ,57 ,66 ,40 ,32 ,64 1,00 ,57 ,49 ,43 ,47 ,79 ,63 ,73 ,30 ,73 

Var17 ,47 ,46 ,47 ,44 ,44 ,82 ,89 ,79 ,77 ,89 ,86 ,39 ,74 ,71 ,84 ,57 1,00 ,84 ,92 ,83 ,46 ,54 ,71 ,74 ,85 

Var18 ,30 ,38 ,50 ,40 ,56 ,81 ,81 ,80 ,82 ,84 ,87 ,41 ,79 ,81 ,75 ,49 ,84 1,00 ,82 ,78 ,37 ,45 ,59 ,72 ,81 

Var19 ,57 ,54 ,54 ,44 ,57 ,84 ,96 ,85 ,76 ,92 ,76 ,37 ,78 ,78 ,88 ,43 ,92 ,82 1,00 ,92 ,44 ,61 ,67 ,91 ,86 

Var20 ,63 ,56 ,59 ,41 ,61 ,84 ,92 ,87 ,77 ,87 ,74 ,47 ,81 ,79 ,84 ,47 ,83 ,78 ,92 1,00 ,48 ,66 ,74 ,86 ,88 

Var21 ,58 ,53 ,38 ,55 ,48 ,67 ,50 ,33 ,44 ,38 ,49 ,64 ,32 ,43 ,70 ,79 ,46 ,37 ,44 ,48 1,00 ,81 ,81 ,38 ,74 

Var22 ,81 ,69 ,57 ,65 ,63 ,72 ,69 ,58 ,65 ,45 ,55 ,74 ,52 ,60 ,78 ,63 ,54 ,45 ,61 ,66 ,81 1,00 ,91 ,57 ,83 

Var23 ,77 ,68 ,62 ,57 ,62 ,81 ,78 ,66 ,76 ,57 ,69 ,77 ,62 ,67 ,81 ,73 ,71 ,59 ,67 ,74 ,81 ,91 1,00 ,58 ,91 

Var24 ,46 ,43 ,48 ,26 ,58 ,81 ,84 ,74 ,67 ,87 ,57 ,35 ,74 ,70 ,76 ,30 ,74 ,72 ,91 ,86 ,38 ,57 ,58 1,00 ,79 

Var25 ,64 ,63 ,62 ,54 ,68 ,95 ,90 ,81 ,83 ,80 ,83 ,71 ,77 ,79 ,94 ,73 ,85 ,81 ,86 ,88 ,74 ,83 ,91 ,79 1,00 

 

 

 



563 

 

 

Таблиця Д.7 – Залишки регресійної моделі вибірки № 1 

Raw Residuals 

Case  -3s     .    .    0    .    .  +3s 

Raw Residual 
Dependent variable:Var27 

Observed 

Value 

Predicted 

Value 
Residual 

Standard 

Pred. V. 

Standard 

Residual 

Std. Err. 

Pred. V. 

Mahalanobis 

Distance 

Deleted 

Residuals 

Cook’s 

Distance 

Minimum  .    .*   .    .    .    .    . ,408000 ,412042 -,025666 -1,89725 -1,94505 ,001098 1,156166 -,025846 ,000001 

Maximum  .    .    .    .    .   *.    . ,663000 ,641579 ,025334 1,83729 1,91992 ,001760 4,538746 ,025512 ,015049 

Mean     .    .    .    *    .    .    . ,528654 ,528654 ,000000 -,00000 ,00000 ,001277 1,993590 ,000011 ,003069 

Median   .    .    .    .*   .    .    . ,529500 ,528989 ,002097 ,00545 ,15894 ,001270 1,882283 ,002119 ,001717 

 

 

 

Таблиця Д.8 – Залишки регресійної моделі вибірки № 2 

Raw Residuals 

Case  -3s     .    .    0    .    .  +3s 

Raw Residual 
Dependent variable:Var25 

Observed 

Value 

Predicted 

Value 
Residual 

Standard 

Pred. V. 

Standard 

Residual 

Std. Err. 

Pred. V. 

Mahalanobis 

Distance 

Deleted 

Residuals 

Cook’s 

Distance 

Minimum  .    .*   .    .    .    .    . ,433000 ,420625 -,025666 -2,23250 -1,76578 ,001133 ,577033 -,025823 ,000188 

Maximum  .    .    .    .    .   *.    . ,675000 ,672488 ,027857 1,89930 1,91650 ,002246 5,187176 ,028098 ,016475 

Mean     .    .    .    *    .    .    . ,556712 ,556712 ,000000 ,00000 ,00000 ,001529 1,992308 ,000001 ,003490 

Median   .    .    .   *.    .    .    . ,552000 ,561144 -,004143 ,07271 -,28507 ,001349 1,233544 -,004179 ,002038 
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Таблиця Д.9 – Дисперсійний аналіз вибірки № 1 

Variable 

Analysis of Variance 

Between 

SS 

df Within 

SS 

df F signif. 

p 
К2 Var1 ,355989 2 ,429411 309 128,083 ,000000 

К3 Var2 ,399853 2 1,160931 309 53,214 ,000000 

К4 Var3 ,133829 2 ,389417 309 53,096 ,000000 

К5 Var4 ,709368 2 1,627436 309 67,344 ,000000 

К6 Var5 1,407033 2 1,311429 309 165,763 ,000000 

К8 Var6 6,138461 2 ,900000 309 1053,769 ,000000 

К10 Var7 ,748097 2 1,047103 309 110,382 ,000000 

К11 Var8 3,717099 2 2,578286 309 222,742 ,000000 

К12 Var9 ,204168 2 ,262217 309 120,297 ,000000 

К13 Var10 ,628578 2 ,461760 309 210,316 ,000000 

К14 Var11 1,267890 2 ,918926 309 213,172 ,000000 

К15 Var12 ,338747 2 ,381669 309 137,125 ,000000 

К16 Var13 2,303571 2 2,571429 309 138,406 ,000000 

К18 Var14 ,957125 2 ,610629 309 242,170 ,000000 

К19 Var15 ,493582 2 ,872571 309 87,395 ,000000 

К20 Var16 1,774942 2 1,394211 309 196,691 ,000000 

К21 Var17 2,847528 2 1,767857 309 248,857 ,000000 

К22 Var18 ,735359 2 ,394903 309 287,698 ,000000 

К23 Var19 2,871033 2 3,627429 309 122,284 ,000000 

К26 Var20 2,859360 2 1,491840 309 296,125 ,000000 

К27 Var21 5,458196 2 3,877988 309 217,456 ,000000 

К30 Var22 2,303571 2 2,571429 309 138,406 ,000000 

К34 Var23 ,607480 2 1,070674 309 87,660 ,000000 

К35 Var24 2,878543 2 ,592457 309 750,662 ,000000 

К37 Var25 7,778571 2 4,596429 309 261,462 ,000000 

К38 Var26 3,028846 2 ,000000 309   

 

 

Таблиця Д.10 – Дисперсійний аналіз вибірки № 2 

Variable 

Analysis of Variance 

Between 

SS 

df Within 

SS 

df F signif.  

p 
К2 Var1 ,262982 2 ,878133 257 38,4830 ,000000 

К3 Var2 ,230520 2 ,923633 257 32,0710 ,000000 

К4 Var3 ,058938 2 ,185100 257 40,9162 ,000000 

К5 Var4 ,094318 2 ,855067 257 14,1742 ,000001 

К6 Var5 ,691282 2 1,293333 257 68,6828 ,000000 

К8 Var6 6,850962 2 ,000000 257   

К10 Var7 ,534428 2 ,158533 257 433,1834 ,000000 

К11 Var8 3,580513 2 1,973333 257 233,1567 ,000000 

К12 Var9 1,991054 2 1,359600 257 188,1806 ,000000 

К14 Var10 1,517146 2 ,388700 257 501,5522 ,000000 

К15 Var11 1,238233 2 ,758267 257 209,8378 ,000000 

К16 Var12 2,033253 2 1,302083 257 200,6577 ,000000 

К18 Var13 1,043887 2 ,714267 257 187,8003 ,000000 

К19 Var14 1,010521 2 ,941633 257 137,9007 ,000000 

К20 Var15 ,637628 2 ,138833 257 590,1696 ,000000 

К21 Var16 2,301282 2 ,583333 257 506,9397 ,000000 

К22 Var17 ,856005 2 ,386033 257 284,9408 ,000000 

К23 Var18 4,324615 2 2,210000 257 251,4539 ,000000 

К26 Var19 2,933649 2 ,502967 257 749,5009 ,000000 

К27 Var20 2,280482 2 ,560133 257 523,1646 ,000000 

К30 Var21 1,898638 2 1,677083 257 145,4758 ,000000 

К34 Var22 ,790513 2 ,755333 257 134,4848 ,000000 

К37 Var23 7,575321 2 3,770833 257 258,1469 ,000000 

К38 Var24 2,884616 2 ,000000 257   
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Таблиця Д.11 – Описові статистики кластерів вибірки № 1 
 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 3 

Cluster contains 60 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,734000 ,032270 ,001041 

К3 Var2 ,692000 ,044371 ,001969 

К4 Var3 ,198000 ,039523 ,001562 

К5 Var4 ,670000 ,070157 ,004922 

К6 Var5 1,000000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,400000 ,123508 ,015254 

К10 Var7 ,628000 ,034582 ,001196 

К11 Var8 ,640000 ,080675 ,006508 

К12 Var9 ,372000 ,056473 ,003189 

К13 Var10 ,908000 ,051971 ,002701 

К14 Var11 ,714000 ,054344 ,002953 

К15 Var12 ,846000 ,054344 ,002953 

К16 Var13 ,250000 ,000000 ,000000 

К18 Var14 ,830000 ,000000 ,000000 

К19 Var15 ,760000 ,049403 ,002441 

К20 Var16 ,704000 ,100359 ,010072 

К21 Var17 ,250000 ,000000 ,000000 

К22 Var18 ,548000 ,039523 ,001562 

К23 Var19 ,680000 ,098806 ,009763 

К26 Var20 ,654000 ,069165 ,004784 

К27 Var21 ,702000 ,064540 ,004165 

К30 Var22 ,250000 ,000000 ,000000 

К34 Var23 ,878000 ,079762 ,006362 

К35 Var24 1,000000 ,000000 ,000000 

К37 Var25 ,600000 ,123508 ,015254 

К38 Var26 ,250000 ,000000 ,000000 

 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 1 

Cluster contains 168 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,650714 ,037040 ,001372 

К3 Var2 ,599286 ,052865 ,002795 

К4 Var3 ,178571 ,038447 ,001478 

К5 Var4 ,553929 ,072393 ,005241 

К6 Var5 ,892857 ,088616 ,007853 

К8 Var6 ,250000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,572143 ,053502 ,002862 

К11 Var8 ,457143 ,090621 ,008212 

К12 Var9 ,330000 ,000000 ,000000 

К13 Var10 ,860000 ,024568 ,000604 

К14 Var11 ,622857 ,054599 ,002981 

К15 Var12 ,780000 ,000000 ,000000 

К16 Var13 ,142857 ,124088 ,015398 

К18 Var14 ,715714 ,039708 ,001577 

К19 Var15 ,678571 ,041155 ,001694 

К20 Var16 ,546429 ,062477 ,003903 

К21 Var17 ,196429 ,102888 ,010586 

К22 Var18 ,442857 ,036248 ,001314 

К23 Var19 ,557143 ,082311 ,006775 

К26 Var20 ,510000 ,069489 ,004829 

К27 Var21 ,475714 ,142032 ,020173 

К30 Var22 ,142857 ,124088 ,015398 

К34 Var23 ,824286 ,064526 ,004164 

К35 Var24 ,948571 ,059562 ,003548 

К37 Var25 ,410714 ,120148 ,014435 

К38 Var26 ,000000 ,000000 ,000000 

 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 2 

Cluster contains 84 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,644286 ,040902 ,001673 

К3 Var2 ,605714 ,083454 ,006965 

К4 Var3 ,140000 ,024642 ,000607 

К5 Var4 ,541429 ,074594 ,005564 

К6 Var5 ,800000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,000000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,487143 ,077500 ,006006 

К11 Var8 ,314286 ,099569 ,009914 

К12 Var9 ,295714 ,029871 ,000892 

К13 Var10 ,780000 ,049284 ,002429 

К14 Var11 ,525714 ,054536 ,002974 

К15 Var12 ,748571 ,049991 ,002499 

К16 Var13 ,000000 ,000000 ,000000 

К18 Var14 ,667143 ,064688 ,004185 

К19 Var15 ,642857 ,073281 ,005370 

К20 Var16 ,482857 ,042243 ,001785 

К21 Var17 ,000000 ,000000 ,000000 

К22 Var18 ,407143 ,031683 ,001004 

К23 Var19 ,400000 ,152094 ,023133 

К26 Var20 ,370000 ,069698 ,004858 

К27 Var21 ,307143 ,056325 ,003172 

К30 Var22 ,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var23 ,750000 ,000000 ,000000 

К35 Var24 ,750000 ,000000 ,000000 

К37 Var25 ,142857 ,124461 ,015491 

К38 Var26 ,000000 ,000000 ,000000 
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Таблиця Д.12 – Кластери вибірки № 1. Відстані об’єктів до кластерних центрів 

 Members of Cluster Number 3 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 60 cases 
Case №  2 5 6 8 18 36 38 39 40 43 53 54 57 76 78 
Distance ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 0,053209 ,052628 ,055349 ,053209 ,084978 ,052628 ,053209 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 
Case №  95 97 98 99 102 105 107 108 109 121 139  142 143 145 155 
Distance ,052628 ,055349 ,053209 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,053209 ,084978 ,052628 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,053209 
Case №  166 168 169 170 173 191 201 204 205 207 210 213 214 216 226 
Distance ,052628 ,055349 ,053209 ,084978 ,052628 ,053209 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,053209 
Case №  235 245 248 249 251 270 273 274 276 278 287 289 290 291 301 
Distance ,053209 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,084978 ,052628 ,052628 ,055349 ,053209 ,052628 ,055349 ,053209 ,084978 ,052628 
 Members of Cluster Number 1  

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 168 cases 
Case №  1 3 4 9 11 12 14 15 16 19 22 23 24 25 29 
Distance ,067275 ,060144 ,060144 ,067275 ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 ,083915 ,079890 ,071011 ,076873 ,088978 ,063385 ,081217 
Case №  30 31 33 34 35 41 44 45 46 48 49 50 51 55 58 
Distance ,076873 ,067275 ,062314 ,079890 ,060144 ,083915 ,088978 ,060144 ,063385 ,063385 ,067275 ,067275 ,081217 ,083915 ,088978 
Case №  59 60 62 63 64 65 69 70 71 73 74 75 79 81 82 
Distance ,060144 ,063385 ,063385 ,067275 ,067275 ,081217 ,081217 ,076873 ,067275 ,062314 ,079890 ,060144 ,063385 ,063385 ,067275 
Case №  83 84 88 89 90 92 93 94 100 103 104 110 113 114 115 
Distance ,067275 ,081217 ,081217 ,076873 ,067275 ,062314 ,079890 ,060144 ,083915 ,088978 ,060144 ,083915 ,081217 ,076873 ,067275 
Case №  117 118 119 122 123 124 126 127 128 129 133 134 135 136 138 
Distance ,062314 ,079890 ,060144 ,088978 ,060144 ,063385 ,063385 ,067275 ,067275 ,081217 ,071011 ,076873 ,088978 ,063385 ,067275 
Case №  140 141 146 148 149 151 152 153 156 159 160 161 163 164 165 
Distance ,060144 ,060144 ,067275 ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 ,083915 ,079890 ,081217 ,076873 ,067275 ,062314 ,079890 ,060144 
Case №  171 174 175 176 178 179 180 181 184 185 187 188 189 192 195 
Distance ,083915 ,088978 ,060144 ,063385 ,063385 ,067275 ,067275 ,081217 ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 ,083915 ,079890 ,071011 
Case №  196 197 198 200 202 203 208 209 211 212 217 219 220 222 223 
Distance ,076873 ,088978 ,063385 ,067275 ,060144 ,060144 ,067275 ,067275 ,060144 ,060144 ,067275 ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 
Case №  224 227 230 231 232 233 236 239 240 241 242 244 246 247 252 
Distance ,083915 ,079890 ,071011 ,076873 ,088978 ,063385 ,079890 ,071011 ,076873 ,088978 ,063385 ,067275 ,060144 ,060144 ,067275 
Case №  254 255 257 258 259 261 263 264 266 267 268 269 271 272 279 
Distance ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 ,083915 ,067275 ,063385 ,062314 ,081217 ,081217 ,083915 ,067275 ,060144 ,060144 ,079890 
Case №  282 283 284 285 292 293 295 296 297 298 302 303 306 307 308 
Distance ,071011 ,076873 ,088978 ,063385 ,083915 ,063385 ,063385 ,067275 ,067275 ,081217 ,088978 ,060144 ,081217 ,076873 ,067275 
Case №  310 311 312             
Distance ,062314 ,079890 ,060144             
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Кінець таблиці Д.12 

 Members of Cluster Number 2 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 84 cases 
Case № 7 10 13 17 20 21 26 27 28 32 37 42 47 52 56 
Distance ,048316 ,090504 ,037997 ,069613 ,065468 ,065468 ,037997 ,090504 ,069613 ,037997 ,060528 ,037997 ,060528 ,048316 ,037997 
Case № 61 66 67 68 72 77 80 85 86 87 91 96 101 106 111 
Distance ,060528 ,048316 ,090504 ,069613 ,037997 ,060528 ,060528 ,048316 ,090504 ,069613 ,037997 ,060528 ,037997 ,060528 ,090504 
Case № 112 116 120 125 130 131 132 137 144 147 150 154 157 158 162 
Distance ,069613 ,037997 ,037997 ,060528 ,048316 ,065468 ,065468 ,037997 ,048316 ,090504 ,037997 ,069613 ,090504 ,069613 ,037997 
Case № 167 172 177 182 183 186 190 193 194 199 206 215 218 221 225 
Distance ,060528 ,037997 ,060528 ,048316 ,090504 ,037997 ,069613 ,065468 ,065468 ,037997 ,048316 ,048316 ,090504 ,037997 ,069613 
Case № 228 229 234 237 238 243 250 253 256 260 262 265 275 277 280 
Distance ,065468 ,065468 ,037997 ,065468 ,065468 ,037997 ,048316 ,090504 ,037997 ,069613 ,090504 ,037997 ,048316 ,069613 ,065468 
Case № 281 286 288 294 299 300 304 305 309       
Distance ,065468 ,037997 ,060528 ,060528 ,048316 ,037997 ,090504 ,069613 ,037997       
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Таблиця Д.13 – Описові статистики кластерів вибірки № 2 
 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 1 

Cluster contains 60 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,723333 ,060132 ,003616 

К3 Var2 ,688333 ,041341 ,001709 

К4 Var3 ,195000 ,011275 ,000127 

К5 Var4 ,706667 ,052292 ,002734 

К6 Var5 1,000000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,500000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,700000 ,030253 ,000915 

К11 Var8 ,666667 ,095077 ,009040 

К12 Var9 ,550000 ,083158 ,006915 

К14 Var10 ,685000 ,015127 ,000229 

К15 Var11 ,926667 ,052292 ,002734 

К16 Var12 ,250000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,946667 ,038031 ,001446 

К19 Var14 ,825000 ,035295 ,001246 

К20 Var15 ,581667 ,026308 ,000692 

К21 Var16 ,250000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,625000 ,045380 ,002059 

К23 Var18 ,750000 ,087333 ,007627 

К26 Var19 ,688333 ,055668 ,003099 

К27 Var20 ,696667 ,060132 ,003616 

К30 Var21 ,250000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,920000 ,057046 ,003254 

К37 Var23 ,625000 ,126055 ,015890 

К38 Var24 ,250000 ,000000 ,000000 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 2 

Cluster contains 150 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,656000 ,061720 ,003809 

К3 Var2 ,626000 ,067436 ,004548 

К4 Var3 ,162000 ,030034 ,000902 

К5 Var4 ,677333 ,063295 ,004006 

К6 Var5 ,886667 ,088740 ,007875 

К8 Var6 ,250000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,604667 ,017520 ,000307 

К11 Var8 ,440000 ,080268 ,006443 

К12 Var9 ,398000 ,073567 ,005412 

К14 Var10 ,520000 ,040134 ,001611 

К15 Var11 ,838667 ,055061 ,003032 

К16 Var12 ,208333 ,093482 ,008739 

К18 Var13 ,815333 ,054939 ,003018 

К19 Var14 ,689333 ,065176 ,004248 

К20 Var15 ,500000 ,025646 ,000658 

К21 Var16 ,233333 ,062570 ,003915 

К22 Var17 ,521333 ,035496 ,001260 

К23 Var18 ,520000 ,098308 ,009664 

К26 Var19 ,453333 ,041880 ,001754 

К27 Var20 ,500000 ,000000 ,000000 

К30 Var21 ,191667 ,106092 ,011256 

К34 Var22 ,836667 ,061488 ,003781 

К37 Var23 ,416667 ,118246 ,013982 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 3 

Cluster contains 50 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,634000 ,044538 ,001984 

К3 Var2 ,604000 ,054436 ,002963 

К4 Var3 ,154000 ,029692 ,000882 

К5 Var4 ,648000 ,044447 ,001976 

К6 Var5 ,860000 ,049487 ,002449 

К8 Var6 ,000000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,572000 ,034641 ,001200 

К11 Var8 ,320000 ,098974 ,009796 

К12 Var9 ,284000 ,054436 ,002963 

К14 Var10 ,474000 ,052528 ,002759 

К15 Var11 ,714000 ,054436 ,002963 

К16 Var12 ,000000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,766000 ,060474 ,003657 

К19 Var14 ,654000 ,069282 ,004800 

К20 Var15 ,430000 ,000000 ,000000 

К21 Var16 ,000000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,452000 ,039590 ,001567 

К23 Var18 ,360000 ,080812 ,006531 

К26 Var19 ,402000 ,034641 ,001200 

К27 Var20 ,432000 ,084128 ,007078 

К30 Var21 ,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,750000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,100000 ,123718 ,015306 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 
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Таблиця Д.14 – Кластери вибірки 2. Відстані об’єктів до кластерних центрів 

 Members of Cluster Number 1 

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 60 cases 
Case №  3 5 8 9 12 18 30 31 33 35 37 39 56 65 68 
Distance ,071356 ,038694 ,043173 ,055025 ,051935 ,043173 ,051935 ,043173 ,055025 ,051935 ,038694 ,071356 ,043173 ,038694 ,043173 
Case №  69 72 77 80 82 93 101 102 104 113 122 123 125 126 128 
Distance ,055025 ,051935 ,071356 ,051935 ,038694 ,071356 ,051935 ,043173 ,055025 ,051935 ,051935 ,043173 ,055025 ,038694 ,071356 
Case №  133 135 145 150 151 155 160 163 166 167 176 180 192 198 199 
Distance ,071356 ,038694 ,051935 ,043173 ,055025 ,043173 ,043173 ,038694 ,043173 ,055025 ,051935 ,071356 ,071356 ,051935 ,043173 
Case №  201 203 205 211 217 219 220 223 225 235 236 238 246 258 260 
Distance ,055025 ,051935 ,038694 ,051935 ,043173 ,043173 ,055025 ,071356 ,038694 ,051935 ,043173 ,055025 ,051935 ,038694 ,071356 
 Members of Cluster Number 2  

and Distances from Respective Cluster Center 
Cluster contains 150 cases 

Case №  1 2 6 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 25 26 
Distance ,053280 ,053280 ,079144 ,042043 ,042428 ,052396 ,047797 ,052396 ,074380 ,084358 ,049008 ,072008 ,092325 ,048248 ,097007 
Case №  27 28 29 32 34 36 38 40 41 42 43 48 50 51 52 
Distance ,049008 ,052396 ,079144 ,074380 ,075679 ,052396 ,048248 ,042043 ,047797 ,053280 ,082389 ,072008 ,042428 ,097007 ,053280 
Case №  53 55 57 58 59 60 63 64 66 70 71 73 74 75 76 
Distance ,052396 ,074380 ,084358 ,049008 ,072008 ,092325 ,048248 ,097007 ,079144 ,042043 ,042428 ,052396 0,047797 ,053280 ,053280 
Case №  79 81 83 88 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 103 
Distance ,075679 ,052396 ,048248 ,072008 ,042428 ,097007 ,053280 ,042043 ,047797 ,053280 ,082389 ,049008 ,052396 ,079144 ,074380 
Case №  107 109 110 111 112 114 117 118 119 120 121 124 127 129 130 
Distance ,072008 ,042428 ,097007 ,053280 ,075679 ,052396 ,053280 ,082389 ,049008 ,052396 ,079144 ,074380 ,048248 ,042043 ,047797 
Case №  131 132 136 137 138 141 142 143 144 146 147 148 152 154 156 
Distance ,053280 ,053280 ,049008 ,072008 ,092325 ,048248 ,097007 ,042043 ,042428 ,052396 ,047797 ,079144 ,052396 ,074380 ,084358 
Case №  157 159 161 162 164 168 169 172 173 174 175 177 178 181 182 
Distance ,052396 ,074380 ,084358 ,049008 ,079144 ,072008 ,092325 ,048248 ,097007 ,042043 ,042428 ,052396 ,047797 ,053280 ,053280 
Case №  183 184 185 189 191 193 194 195 196 200 202 204 206 207 208 
Distance ,042428 ,097007 ,053280 ,072008 ,048248 ,042043 ,047797 ,053280 ,082389 ,074380 ,075679 ,052396 ,079144 ,052396 ,049008 
Case №  209 210 212 213 214 216 221 222 226 227 228 229 232 233 234 
Distance ,042043 ,042428 ,052396 ,047797 ,052396 ,074380 ,053280 ,053280 ,079144 ,049008 ,072008 ,092325 ,048248 ,097007 ,084358 
Case №  237 239 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250 251 256 259 
Distance ,074380 ,075679 ,049008 ,052396 ,079144 ,042428 ,097007 ,053280 ,052396 ,042043 ,047797 ,053280 ,082389 ,072008 ,048248 
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Кінець таблиці Д.14 

 Members of Cluster Number 3 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 50 cases 
Case №  4 7 16 23 24 44 45 46 47 49 54 61 62 67 78 
Distance ,068523 ,040336 ,051901 ,051901 ,050961 ,068523 ,050961 ,051901 ,040336 ,051901 ,051901 ,051901 ,050961 ,040336 ,068523 
Case №  84 85 86 87 89 105 106 108 115 116 134 139 140 149 153 
Distance ,068523 ,050961 ,051901 ,040336 ,051901 ,051901 ,040336 ,051901 ,068523 ,050961 ,068523 ,051901 ,050961 ,040336 ,051901 
Case №  158 165 170 171 179 186 187 188 190 197 215 218 224 230 231 
Distance ,051901 ,040336 ,051901 ,050961 ,068523 ,050961 ,051901 ,040336 ,051901 ,068523 ,051901 ,040336 ,068523 ,051901 ,050961 
Case №  252 253 254 255 257           
Distance ,068523 ,050961 ,051901 ,040336 ,051901           

 

 

 

 

 

 



571 

 

Гистограмма: Var27

K-S d=,08593, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок Д.4 – Гістограма розподілу комплексних оцінок сенсорного розвитку 

учнів 1 класу 

 

Гистограмма: Var25

K-S d=,12207, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок Д.5 – Гістограма розподілу комплексних оцінок сенсорного розвитку  

учнів 4 класу 
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Рисунок Д.6 – Графік залишків регресійної моделі сенсорного розвитку  

учнів 1 класу 
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Рисунок Д.7 – Графік залишків регресійної моделі сенсорного розвитку  

учнів 4 класу 
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Рисунок Д.8 – Результати тестування змінних вибірки учнів 1 класу на придатність 

до факторного аналізу  

 
          

 

Рисунок Д.9 – Результати тестування змінних вибірки учнів 4 класу на придатність 

до факторного аналізу 

 

 

Рисунок Д.10 – Сукупна дисперсія факторів сенсорного розвитку учнів 1 класу  

 

             

 

Рисунок Д.11 – Сукупна дисперсія факторів сенсорного розвитку учнів 4 класу  
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Рисунок Д.12 – Графік власних значень факторів сенсорного розвитку учнів 1 класу 
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Рисунок Д.13 – Графік власних значень факторів сенсорного розвитку учнів 4 класу 
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Рисунок Д.14 – Групування учнів 1 класу за факторами сенсорного розвитку 
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Рисунок Д.15 – Групування учнів 4 класу за факторами сенсорного розвитку 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Рисунок Д.16 – Модель регресії сенсорного розвитку учнів 1 класу за факторними 

змінними 
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Рисунок Д.17 – Модель регресії сенсорного розвитку учнів 4 класу за факторними 

змінними 
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ДОДАТОК Е 

ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ЕТАЛОННИХ УЯВЛЕНЬ 

 

Е.1 Навчально-перцептивні завдання для формування зорових колірних 

еталонних уявлень 

 

Е.1.1 Назви кольорів 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів за назвою кольору, називання 

кольору об’єктів. 

Обладнання: гірлянда (або її зображення) різнокольорових прапорців 

фіолетового, оранжевого, синього (два об’єкти), червоного (три об’єкти), зеленого, 

чорного, жовтого (два об’єкти), білого, блакитного, сірого кольору, розміщених так, 

щоб однакові не були поряд. 

 

 

 

Методичні рекомендації. Учитель ставить завдання знайти прапорці названого 

кольору: “Покажи прапорці оранжевого, блакитного, фіолетового кольору. Полічи 

прапорці червоного, синього кольору. Скільки в гірлянді жовтих, зелених 

прапорців?”; пропонує школярам відповісти на запитання: “Якого кольору цей 

прапорець, а цей?”; назвати прапорці від жовтого до жовтого, від синього до 

синього, усі прапорці. 

 

Е.1.2 Ахроматичні і хроматичні кольори 

Навчально-перцептивні дії: класифікація кольорів на ахроматичні і 

хроматичні. 

Обладнання: репродукції картин В. Ватагіна “Рись”, Я. Гніздовького “Кіт”, 

“Зебра”, Ю. Кулішенко “Кульбабки”, “Літній букет”, таблиця “Хроматичні, 

ахроматичні кольори”, демонстраційні картки червоного, сірого (трьох відтінків), 
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білого, чорного, жовтого, синього, коричневого, малинового кольору; індивідуальні 

картки зазначених кольорів, аркуші паперу, поділені лінією на верхню і нижню 

частини.  

 

 

 

Методичні рекомендації. Педагог після повідомлення інформації про 

ахроматичні і хроматичні кольори, пояснення термінів “хромос” (колір), 

“ахроматичні”, “хроматичні”, організації споглядання репродукцій, аналізу таблиць 

і демонстраційних карток пропонує “розселити” кольори у двоповерховій домівці – 

на нижньому поверсі розмістити ахроматичні, на верхньому – хроматичні:  

 

 
 

За першим варіантом фахівець демонструє виконання завдання, залишаючи 

зразок до розв’язання дітьми ігрового завдання; за другим – актуалізує знання про 

різновиди кольорів за допомогою таблиці, прибирає її, школярі виконують дію через 

10–15 с; за третім – словесно формулює завдання, учні оперують об’єктами без 

опори на наочність. 

 

Е.1.3 Спектральні і неспектральні кольори. Послідовність кольорів у спектрі 

Навчально-перцептивні дії: класифікація хроматичних кольорів на спектральні 

і неспектральні, установлення послідовності кольорів у спектрі.  

Обладнання: репродукції картин Й. Краутена “Веселка”, А. Куїнджі “Веселка”, 

Г. Нисського “Веселка”, М. Сатарова “Веселка”, світлини і малюнки веселки, 

таблиця „Спектральні кольори“, демонстраційні картки червоного, фіолетового, 

оливкового, блакитного, оранжевого, зеленого, жовтого, коричневого, малинового, 

синього кольору; індивідуальні картки зазначених кольорів, аркуші паперу, поділені 

лінією на верхню і нижню частини.  
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Методичні рекомендації. Учитель організовує обстеження і називання 

кольору розміщених на дошці об’єктів, підсумовує: “Як назвати ці кольори одним 

словом?” (Хроматичні); інформує про велику кількість хроматичних кольорів і 

головні серед них – кольори сонячного спектру (веселки, райдуги), або спектральні; 

на основі аналізу ілюстрацій підводить школярів до висновку про номенклатуру і 

послідовність спектральних кольорів; пропонує “розселити” кольори у 

двоповерховій домівці – на верхньому розмістити спектральні й упорядкувати їх від 

червоного до фіолетового, промовляючи прислів’я (Чапля Осінь Жде Завзято, Буде 

Сани Фарбувати), на нижньому поверсі – неспектральні:  

 

 

 

Варіанти виконання: за наявним зразком; на основі його короткочасного 

споглядання та з відстрочкою дії в часі; за словесно сформульованим завданням, без 

опори на наочність. Додатковим завданням є складання райдуги з кольорових 

смужок на контурному зображенні, виконання аплікацій “Веселка”, “Квітка-

семицвітка”. 

 

Е.1.4 Основні і похідні кольори 

Навчально-перцептивні дії: класифікація кольорів на основні і похідні, 

усвідомлення способу отримання похідних кольорів. 

Обладнання: таблиці “Колірний круг” (шестиелементна модель), “Основні і 

похідні кольори”, демонстраційні картки червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, 

синього, фіолетового кольору; індивідуальні картки зазначених кольорів, аркуші 

паперу, поділені лінією на верхню і нижню частини, схеми отримання похідних 

кольорів. 
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Методичні рекомендації. Педагог презентує модель колірного круга, 

інформує, що воно відбиває відношення між кольорами, наприклад, поділ їх на 

основні і похідні (змішані); розкриває значення понять “основні”, “похідні” кольори, 

пояснює принцип зображення цих кольорів на спектральному колі (між двома 

основними кольорами знаходиться похідний); класифікує колірні об’єкти на 

відповідні групи; пропонує учням виконати відоме їм ігрове завдання та „розселити“ 

кольори у двоповерховій домівці – на нижньому поверсі розмістити основні, на 

верхньому – похідні (за наявним, уявним зразком, словесно сформульованим 

завданням): 

 

 

 

Після демонстрації вчителем способів отримання похідних кольорів і 

вправляння дітей у змішуванні фарб організовується розв’язання задач за схемами. 

Аналіз умов і вимог задач здійснюється за допомогою запитань: “Який колір можна 

отримати, якщо змішати червону і жовту, жовту і синю, синю і зелену фарби? Якої 

фарби треба додати до синьої (жовтої), щоб одержати фіолетовий (зелений) колір? 

До якої фарби необхідно додати жовту для створення оранжевого кольору? Які дві 

фарби слід змішати для отримання зеленого, фіолетового, оранжевого кольору?” 

Потім школярі закривають “віконця” зі знаком питання картками-відповідями. 
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Е.1.5 Теплі і холодні кольори 

Навчально-перцептивні дії: класифікація кольорів на теплі і холодні. 

Обладнання: репродукції картин І. Айвазовського “Дев’ятий вал”, “Льодові 

гори в Антарктиді”, О. Ренуара “Корзина з квітами”, М. Реріха “Гімалаї. Еверест”, 

таблиці “Колірний круг” (шестиелементна модель), “Теплі і холодні кольори”, 

демонстраційні карти червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього, 

фіолетового кольору; індивідуальні картки зазначених кольорів, аркуші паперу, 

поділені лінією на ліву і праву частини. 

 

 

 

Методичні рекомендації. Учитель, застосовуючи схему колірного кола, 

актуалізує в учнів знання про його елементи: “Як назвати ці кольори одним словом? 

(Хроматичні, спектральні). Із якими групами спектральних кольорів ми нещодавно 

познайомилися? (Основними, похідними). Які кольори є основними, похідними?”; 

повідомляє про поділ кольорів спектру на теплі і холодні, розкриває значення 

понять “теплі”, “холодні” кольори, на ґрунті аналізу ілюстрацій підводить до 

висновку про їхню номенклатуру (теплі: червоний, оранжевий, жовтий; холодні: 

зелений, синій, фіолетовий), пояснює принцип зображення цих кольорів на 

спектральному колі (він ніби ділиться навпіл: ліва частина – “холодна”, права – 

“тепла”); класифікує колірні об’єкти на відповідні групи; пропонує дітям розмістити 
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холодні кольори на аркуші ліворуч, теплі – праворуч (за наявним, уявним зразком, 

словесно сформульованим завданням): 

 

 

 

Додатковим завданнями є складання орнаментів з елементів теплої або 

холодної колірної гами, оздоблення виробів із паперу (лічильного матеріалу, 

вітальних листівок-аплікацій, закладок-аплікацій тощо) деталями зазначених груп 

кольорів. 

 

Е.1.6 Контрастні і споріднені кольори 

Навчально-перцептивні дії: класифікація кольорів на контрастні і споріднені. 

Обладнання: репродукції картин І. Колісника “Соняшники”, “Жовтий 

натюрморт”, І. Остроухова “Золота осінь”, С. Шишка “Осінь над Дніпром”, таблиці 

“Колірний круг” (шестиелементна модель), “Контрастні кольори”, демонстраційні 

картки червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього, фіолетового кольору (як 

в попередньому завданні); індивідуальні картки зазначених кольорів (по три 

об’єкти), аркуші паперу з контурними таблицями. 

Методичні рекомендації. Педагог за допомогою схеми колірного кола 

закріплює знання хроматичних, спектральних, основних і похідних кольорів; 

інформує про контрастні і спорідненні кольори, пояснює принцип їхнього 

зображення на спектральному колі (контрастні займають протилежну позицію, не 

мають спільних складників; споріднені знаходяться поруч, мають спільні 

складники), на ґрунті споглядання ілюстрацій доводить виразну відмінність 

контрастних і поступовий перехід споріднених кольорів, тлумачить значення понять 

“контрастні”, “споріднені” кольори; групує колірні об’єкти спочатку в контрастні 

пари, потім – у споріднені об’єднання; організовує вправляння першокласників у 

доборі зазначених колірних сполучень (за наявним, уявним зразком, словесно 

сформульованим завданням): 
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       Контрастні       Споріднені 

 

 

Додатковим завданнями є створення декоративної композиції “Квітуча 

галявина” – об’єднання “квітів”, “метеликів”, виготовлених у техніці витинанки 

(розеткової, симетричної) з паперу контрастної або спорідненої колірної гами. 

 

Е.1.7 Відтінки кольорів за світлотою 

Навчально-перцептивні дії: вибір відтінків кольорів за назвою, називання 

відтінків кольорів, серіація відтінків кольорів у порядку спадання і зростання 

світлоти, усвідомлення способу отримання розбілених і затемнених кольорів. 

Обладнання: таблиця “Колірний тон. Світлість”, комплекти демонстраційних 

карток червоного, синього, зеленого кольору (трьох відтінків кожного); 

індивідуальні картки зазначених відтінків, схеми отримання відтінків кольорів за 

світлотою. 

 

 
 

Методичні рекомендації. Учитель повідомляє, що кольори мають світлі та 

темні відтінки, які є спорідненими між собою; упорядковує відтінки червоного 

кольору від найсвітлішого до найтемнішого, відтінки синього від найтемнішого до 

найсвітлішого, зеленого – так, щоб найсвітлішій (найтемнішій) був між двома 

іншими; забезпечує обстеження, розуміння і називання відтінків кожного кольору: 

“Порівняйте відтінки між собою. Який з них є найсвітлішим, найтемнішим? Яку 

позицію займає відтінок середньої світлоти? Скажіть, це який відтінок порівняно з 

іншими, а цей?”; ставить завдання розмістити колірні відтінки в заданому порядку 
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(за наявним, уявним зразком, словесно сформульованим завданням); пояснює і 

демонструє прийоми розбілення і затемнення кольору, організовує вправляння дітей 

у змішуванні відповідних фарб, запам’ятовування способів отримання відтінків 

кольорів за світлотою шляхом розв’язання задач за схемами:  

 

 

 

Аналіз умов і вимог задач здійснюється за допомогою запитань: “Який 

відтінок отримуємо, якщо до червоної (синьої, зеленої) фарби додамо білої, а трохи 

чорної? Якої фарби треба додати до червоного (зеленого) кольору, щоб отримати 

світлий, розбілений відтінок? Якої фарби треба додати до синього кольору для 

отримання затемненого відтінку?”. Далі учні закривають “віконця” зі знаком 

питання картками-відповідями.  

 

Е.2 Навчально-перцептивні завдання для формування зорових просторових 

еталонних уявлень 

 

Е.2.1 Назви форм, розміщення і напрямків переміщення 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів за назвою просторових 

властивостей, називання просторових властивостей об’єктів. 

Обладнання: зображення площинних і об’ємних форм (точка, пряма, крива, 

відрізок, промінь, кут, ламана, трикутник, прямокутник, квадрат, п’ятикутник, 

шестикутник, круг, овал; куб, куля, циліндр, конус, піраміда), стрілок-напрямків 

руху (направо, наліво, вгору, вниз), зразок розміщення фігур (по центру, над, під, 

між, ліворуч, праворуч, поряд). 
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Методичні рекомендації. Педагог формулює завдання – вибрати названі 

форми, взаємне розміщення, напрям переміщення, як-от: “Покажи точку, пряму, 

хвилясту, ламану лінію; відрізок, промінь, кут, трикутник, прямокутник, квадрат, 

п’яти-, шестикутник. Полічи проміні, чотирикутники, шестикутники. Знайди куб, 

конус, циліндр, конус, коло. Покажи фігуру, що знаходиться в нижньому ряду між 

трикутником і квадратом, п’яти- і шестикутником, над прямокутником, під ним, 

ліворуч, праворуч від нього, поряд із п’яти-, шестикутником”; пропонує відповісти 

на запитання: “Як називається ця геометрична фігура, а ця? Який напрям руху 

вказує оранжева стрілка, а синя, зелена, червона? Яке місце займає прямокутник 

відносно трикутника, квадрата, п’яти- і шестикутника? Яке місце займає 

п’ятикутник відносно прямокутника, а шестикутник відносно прямокутника?”. 

 

Е.2.2 Площинні й об’ємні форми 

Навчально-перцептивні дії: класифікація форм на площинні й об’ємні. 

Обладнання: таблиці “Геометричні фігури та їхні властивості. Геометричні 

тіла”, моделі геометричних фігур (трикутник, квадрат, п’ятикутник, шестикутник, 

круг) і тіл (куб, куля, циліндр, конус, піраміда); індивідуальні картки із 

зображеннями зазначених форм, аркуші паперу, поділені лінією на ліву і праву 

частини. 
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Методичні рекомендації. Учитель організовує порівняння дітьми моделей 

геометричних фігур і тіл, актуалізує знання їхніх назв, розкриває сутність понять 

“площинні” й “об’ємні” форми (площинні цілком розміщуються на плоскій 

поверхні, об’ємні займають певний простір, височіють над поверхнею), пропонує 

розмістити картки із зображеннями площинних форм на аркуші ліворуч, об’ємних – 

праворуч (за наявними ілюстраціями; на основі їхнього короткочасного споглядання 

та з відстрочкою дії в часі; за словесно сформульованим завданням): 

 

  

          
          

       
 

  

 

Додатковим завданнями є обведення геометричних фігур за допомогою 

кальки, шаблонів і трафаретів, моделювання архітектурних споруд із деталей 

будівельного конструктора, виготовлення виробів у техніці ліплення.  

 

Е.2.3 Площинні форми 

Навчально-перцептивні дії: класифікація площинних форм на лінії, відрізки, 

проміні, кути, многокутники, круги; усвідомлення ознак систематизації просторових 

об’єктів. 

Обладнання: репродукції картин О. Верейського “Рибальські сітки”, 

В. Кандинського “На відпочинку”, О. Лабаса “Метро”, “Політ на луну”, таблиці 

“Точка, лінія, відрізок, промінь, кут”, “Многокутник і його елементи”, “Коло і круг. 

Їхні елементи”, демонстраційні картки із зображеннями ліній (прямої, кривої, 

ламаної), відрізків і променів (різної довжини), кутів (прямого, гострого, тупого), 

моделі многокутників (трикутники, чотирикутники – квадрат, прямокутник, 

трапеція, – п’ятикутники, шестикутники) і кругів (різного розміру); індивідуальні 

картки і моделі зазначених форм, аркуші паперу, поділені лініями на чотири (або 

дві) частини. 

Методичні рекомендації. Педагог за допомогою таблиць актуалізує знання 

площинних форм і висуває ігрове завдання – “розселити” фігури на різні поверхи 
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“домівки”: за першим варіантом школярі групують лінії, відрізки, промені, кути; за 

другим – многокутники і круги; за третім – многокутники (три-, чотири-, п’яти-, 

шестикутники). Наприклад, для систематизації многокутників першокласникам 

потрібно на першому “поверсі” розмістити трикутники, на другому – 

чотирикутники, на третьому – п’ятикутники, на четвертому – шестикутники (за 

виконаним учителем зразком; на основі короткочасного споглядання зразка або 

таблиць, із відстрочкою дії в часі; за словесним описом способу виконання): 

 

                    

                   

                   

                   

 

Для закріплення уявлень про площинні форми діти розв’язують навчально-

перцептивні задачі на усвідомлення принципів систематизації геометричних фігур. 

Аналіз умов і вимог задач здійснюється шляхом постановки запитань: “На які групи 

можна поділити ці фігури? (експонуються круги різного розміру, трикутник, 

трапеція, п’яти-і шестикутник). За якою спільною ознакою можна згрупувати ці 

фігури? (експонуються два трикутника, квадрат, трапеція, два п’яти- і 

шестикутника)”. Далі учні класифікують об’єкти, називають фігури окремих груп 

одним словом (Круги та многокутники;  три-, чотири-, п’яти- та шестикутники): 

 

  

? ? 

                

                 

                 

                  

                 

 
  

? ? 
                

                 

  
? ? 

               

                 

 



589 

 

Додатковим завданнями є малювання, креслення, розмітка і вирізання форм, 

писання елементів букв, окремих букв, складів, слів.  

 

Е.2.4 Розміщення і переміщення предметів на площині й у просторі 

Навчально-перцептивні дії: розміщення об’єктів за заданими просторовими 

відношеннями, переміщення об’єктів у заданих напрямках.  

Обладнання: демонстраційні картки із зображеннями геометричних фігур у 

певних просторових відношеннях, моделі геометричних тіл (куб, циліндр, конус, 

піраміда); індивідуальні моделі геометричних фігур (трикутник, квадрат, 

прямокутник, п’яти-, шестикутник) і зазначених геометричних тіл, аркуші паперу.  

 

Методичні рекомендації. Учитель запитаннями і завданнями стимулює 

школярів до усвідомлення та називання відношень предметів на площині й у 

просторі: “Підніміть руки догори, опустить донизу ліву руку, тепер праву. Хто 

сидить попереду, позаду від вас, хто праворуч, ліворуч? Подивіться на розміщення 

фігур на лівій картці: яка фігура знаходиться по центру, над квадратом, під ним, між 

п’яти- і шестикутником? Погляньте на праву картку: назвіть положення три- і 

п’ятикутника, овала, чотири- і шестикутника”; організовує розміщення і 

переміщення об’єктів у заданих відношеннях і напрямках: “Покладіть фігури на 

аркуш так, щоб по центру був прямокутник, над ним – трикутник, під ним – квадрат, 

ліворуч – п’ятикутник, праворуч – шестикутник. Перемістіть п’ятикутник у лівий 

верхній кут аркуша, трикутник – у правий верхній кут, квадрат – у лівий нижній кут, 

шестикутник – у правий нижній кут. Тепер перемістіть квадрат знизу вверх, а 

п’ятикутник – зверху вниз; трикутник – справа наліво, а квадрат – зліва направо (для 

перевірки результату педагог пред’являє демонстраційну куртку і запитує: “Чи так 

ви розмістили геометричні фігури?”). Покладіть на парту куб, поставте на нього 
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піраміду, попереду куба розмістить конус, позаду – циліндр. Перемістіть 

геометричні тіла так, щоб конус був поруч із кубом ліворуч, циліндр – поруч із 

кубом праворуч; перемістіть піраміду зверху вниз і поставте її позаду куба”. За 

першим варіантом фахівець виконує дії разом із дітьми, за другим – демонструє 

кінцевий результат, повторює запитання: “Чи так ви розмістили геометричні тіла?”. 

 

Е.2.5 Відносна величина предметів 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів за назвою параметрів величини, 

називання параметрів величини об’єктів; серіація об’єктів у порядку спадання або 

зростання загального розміру, довжини, висоти, товщини. 

Обладнання: зображення геометричних фігур і тіл різного розміру, комплекти 

моделей геометричних фігур різного розміру (по три круга, шестикутника, 

чотирикутника); індивідуальні моделі зазначених форм. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації: педагог спрямовує першокласників на порівняння 

зображень геометричних фігур і тіл за відносною величиною: “Чим різняться                            

кубики (стрічки, циліндри, чотирикутники) між собою? Покажіть куб великий, 

середньої величини, малий. Яка стрічка є найдовшою, найкоротшою, середньої 

довжини? Якого кольору є найтовщий, найтонший циліндр, що можна сказати про 

оранжевий циліндр? (Він середньої товщини). Знайдіть найнижчий, найвищий 

чотирикутник, які за висотою синій і жовтий чотирикутники? (Однакові)”. 

Упорядковує на дошці блакитні фігури: круги від найбільшого до найменшого, 

шестикутники від найменшого до найбільшого, чотирикутники – так, щоб найвищий 

(найнижчий) був між двома іншими; висуває дітям завдання розмістити фігури в 
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заданому порядку (за виконаним учителем зразком; на основі його короткочасного 

споглядання, із відстрочкою дії в часі; за словесним описом способу 

впорядкування). 

 

Е.3 Навчально-перцептивні завдання для формування слухових фонематичних 

еталонних уявлень 

 

Е.3.1 Немовні і мовні звуки. Мовленнєві органи 

Навчально-перцептивні дії: класифікація звуків на немовні і мовні, 

спостереження за діяльністю мовленнєвих органів. 

Обладнання: аудіозаписи “Слухаємо, як звучить ліс”, “Звуки великого міста”, 

“Шум моря”, шумові музичні інструменті (бубон, трикутник), картонні коробки або 

пластмасові контейнери з різними наповнювачами (монети, ґудзики, крупа), склянка 

й олівець, газетний папір. 

Методичні рекомендації. Учитель забезпечує слухання звуків природного 

оточення в аудіозаписі, музично-шумових інструментів, шумів від коливання 

контейнерів із наповнювачами, ударів олівця об склянку, зминання паперу; 

організовує відтворення звуконаслідувальних слів: “Які звуки чуємо, коли кує 

зозуля ([к], [у]), мукає корова ([м], [у]), шипить змія ([ш]), сичить гусак ([с]), гарчить 

пес ([р]), скрекоче жаба ([к], [в], [а]), дзижчить жук ([ж]), гудить корабель ([у])?”; 

вимовляє низку звуків, доводить відмінність немовних звуків порівняно зі звуками 

людського мовлення; пропонує школярам ігрове завдання – закрити очі, уважно 

слухати звуки (відтворює ряд немовних і мовних звуків), плескати в долоні щоразу, 

коли почують мовний звук. Після цього учні спостерігають за артикуляцією звуків 

[у], [б], [д], [й], [к], визначають мовленнєві органи, задіяні в їхньому творенні (губи, 

кінчик язика і верхні зуби, середня і задня частина язика, тверде піднебіння), 

розв’язують задачі на усвідомлення артикуляційних ознак мовних звуків. Аналіз 

умов і вимог задач здійснюється за допомогою постановки запитань: “Який звук 

вимовляємо, якщо: 1) губи витягнені вперед, відходять від зубів, кінчик язика 

загнутий униз, а задня частина язика високо піднімається вгору? ([у]); 2) верхня і 
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нижня губи зімкнені, язик вільно лежить у роті, повітря проривається крізь губи? 

([б]); 3) утворюється зімкнення між кінчиком язика і верхніми зубами? ([д]); 

4) кінчик язика знаходиться біля нижніх зубів, а середня частина язика підіймається 

до піднебіння й утворює з ним щілину? ([й]); 5) кінчик язика тримається за нижніми 

зубами, а задня частина підіймається до піднебіння і змикається з ним? ([к])?”.  

 

Е.3.2 Голосні і приголосні мовні звуки. Умовні позначення  

голосних і приголосних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація мовних звуків на голосні і 

приголосні, спостереження за діяльністю мовленнєвих органів. 

Обладнання: магнітний набір графічних моделей голосних і приголосних 

звуків, магнітна дошка; індивідуальні дзеркальця для артикуляційних спостережень, 

набори графічних моделей голосних і приголосних звуків. 

Методичні рекомендації. Педагог актуалізує знання школярів про мовні звуки, 

мовленнєві органи; інформує про розрізнювальну ознаку мовних звуків (вільне 

проходження повітря через ротову порожнину або його натрапляння на перешкоди 

різного характеру), поділ за цією ознакою звуків на голосні і приголосні, спонукає 

до обстеження артикуляції звуків різних груп. Спостерігаючи за вимовою голосних 

звуків, діти відчувають на дотик струмінь видихуваного повітря; бачать у 

дзеркальце та розрізняють артикуляційно, як функціонують рухомі органи – губи, 

язик, нижня щелепа. Для дослідження участі губ у творенні голосних 

першокласники вимовляють підряд звуки [а], [о], [у] ([а] – губи притиснені до зубів, 

[о] – трохи витягнені вперед, [у] – дуже витягнені вперед, відходять від зубів); 

вертикальний рух язика за віссю вгору/вниз відчувають, артикулюючи підряд звуки 

[і], [е], [а] ([і] – язик займає високу позицію у ротовій порожнині, [е] – піднімається 

до піднебіння на середній висоті, [а] – майже не піднімається); горизонтальний рух 

язика за віссю вперед/назад ілюструє промовляння підряд звуків [і], [о] ([і] – язик 

посувається наперед до передніх зубів, [о] – язик відтягнений назад до глотки); рух 

нижньої щелепи помітний при вимові підряд звуків [а], [е], [и] ([а] – порожнина рота 

широко відкрита, [е] – середня ширина розкриття рота, [и] – прохід для повітря 
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вузький). Об’єктами спостереження за вимовою приголосних звуків є звуки [п], [с], 

[ш], [л], [р]. Зімкнення губ у творенні перепони на шляху видихуваного повітря учні 

відчувають підчас вимови звука [п] (губи зімкнені, раптово розмикаються під 

натиском повітря, язик вільно лежить у роті); наявність щілин унаслідок 

наближення органів артикуляції помічають у вимові звуків [с] (кінчик язика 

змикається з нижніми зубами, передня частина язика створює з верхніми зубами 

щілину, вздовж язика пролягає жолобок, по якому проходить струмінь повітря), [ш] 

(губи витягнені вперед, зуби зближені, кінчик і передня частина язика піднімаються 

до піднебіння і утворюють щілину, по якій проходить струмінь видихуваного 

повітря), [л] (кінчик язика змикається з верхніми зубами, бокові краї язика 

створюють щілини з верхніми боковими зубами, крізь ці щілини проходить 

видихуване повітря); дрижання язика відзначають у вимові [р] (кінчик язика 

широкий і напружений, наближується до верхніх альвеол, вібрує у струмені 

видихуваного повітря). Після здійснених спостережень учитель пояснює смисл 

символів, що позначають голосні і приголосні звуки, прикріплює фішки (кружок, 

риска) на магнітну дошку, організовує виконання вправ: вимовляє голосні і 

приголосні звуки, школярі піднімають потрібну фішку; демонструє фішку, діти 

називають відповідні звуки; вимовляє групу з двох-трьох звуків, першокласники 

розкладають фішки у порядку звучання (окремі учні викладають фішки на магнітній 

дошці), наприклад: 

 

 
 

Е.3.3 Наголошені і ненаголошені голосні звуки 

Навчально-перцептивні дії: класифікація голосних звуків на наголошені і 

ненаголошені, спостереження за діяльністю мовленнєвих органів. 

Обладнання: магнітний набір графічних моделей голосних звуків, дво-, 

трискладових слів, магнітна дошка, предметні малюнки із зображеннями тварин; 
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індивідуальні дзеркальця для артикуляційних спостережень, набори графічних 

моделей голосних звуків, дво-, трискладових слів. 

Методичні рекомендації. Учитель вимовляє звуки [а], [о], [у], [і], [и], [е], 

висуває завдання назвати їх одним словом (голосні), зазначити спільну ознаку 

(творення голосом, вільне проходження повітря через ротову порожнину), показати 

їхню графічну позначку; прикріплює на магнітній дошці фішку (кружечок); 

спонукає першокласників до розв’язування задач на усвідомлення артикуляційних 

ознак голосних звуків, спостерігаючи артикуляційно, у дзеркальце і на дотик за 

їхнім творенням: “Який звук вимовляємо, якщо: 1) губи витягнені вперед, відходять 

від зубів, язик відтягнений назад і високо піднімається по піднебіння, голосові 

зв’язки дрижать? ([у]); 2) губи розтягнені в “посмішку”, язик посунений наперед і 

високо піднімається до піднебіння, голосові зв’язки дрижать? ([і]); 3) рот широко 

розкритий, губи притиснені до зубів, язик відтягнений назад і майже не піднімається 

до піднебіння, голосові зв’язки дрижать? ([а])”; повідомляє про наголошену і 

ненаголошену вимову голосних звуків у слові, утворення наголошеними і 

ненаголошеними голосними відповідних складів, пояснює їхні розрізнювальні 

ознаки (наголошені голосні і склади вимовляються сильніше і триваліше, ніж 

ненаголошені [464, с. 273]); пред’являє предметний малюнок і запитує (питальна 

інтонація є найефективнішою для виокремлення наголошеного голосного звука і 

складу): “Це зебра, сова, білочка, папуга, бегемот?”, просить школярів назвати 

наголошений голосний звук і склад у кожному почутому слові ([е], перший склад; 

[а], другий склад; [і], перший склад; [у], другий склад; звук [о], третій склад), 

розміщує на магнітній дошці складову модель. Далі фахівець послідовно вимовляє 

слова голуб, крокодил, сова, лебеді, індик, бегемот, зебра, собака, півень, папуга, 

білочка, павук, діти підносять вгору потрібну картку-схему (наголошений склад 

позначається символом наголосу і довшою часткою прямокутника): 
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Е.3.4 Тверді і м’які приголосні звуки. Умовні позначення твердих і м’яких 

приголосних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація приголосних звуків на тверді і м’які, 

спостереження за діяльністю мовленнєвих органів. 

Обладнання: магнітний набір графічних моделей голосних, твердих і м’яких 

приголосних звуків, магнітна дошка, предметні малюнки із зображеннями частин 

доби і тварин; індивідуальні дзеркальця для артикуляційних спостережень, набори 

графічних моделей голосних, твердих і м’яких приголосних звуків. 

Методичні рекомендації. Педагог вимовляє звуки [д], [з], [л], [н], [р], висуває 

завдання назвати їх одним словом (приголосні), зазначити спільну ознаку 

(натрапляння видихуваного повітря на перешкоди у ротовій порожнині), показати 

їхню графічну позначку, прикріплює на магнітній дошці фішку (риску), вимовляє 

звуки [д'], [з'], [л'], [н'], [р'], запитує: “Ці звуки є голосними чи приголосними, чому 

вони є приголосними?”; пропонує порівняти артикуляційно, у дзеркальце і на дотик 

вимову звуків [д], [д'], акцентуючи увагу на роботі язика і губ – у першому випадку 

кінчик язика впирається у верхні зуби, у другому – середня частина язика 

притискується до твердого піднебіння, губи більш напружені, їхні куточки 

розтягнені (виразно відчувається прикладанням вказівних пальців до них під час 

кількаразового промовляння); підводить до висновку про сильнішу перешкоду 

повітрю, яку складають органи мовлення у творенні м’яких приголосних, розміщує 

на магнітній дошці новий символ (дві риски). Після цього фахівець вимовляє звуки 

[б], [т'], [в], [з'], [с'], [м], [ц'], [ф], [й], [к], [р'], учні підносять вгору потрібну графічну 

позначку; демонструє фішки, школярі добирають відповідні звуки; називає звуки 

[п], [л], [х], потім – [д'], [й], [н'], першокласники продовжують ці ряди; пред’являє 

предметні малюнки, діти моделюють звукову схему слів день, ніч, кит, кінь (окремі 

учні виконують завдання на магнітній дошці): 
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Е.3.5 Парні тверді і м’які приголосні звуки 

Навчально-перцептивні дії: серіація парних приголосних звуків у порядку 

спадання або зростання твердості/м’якості звучання. 

Обладнання: магнітний набір графічних моделей твердих і м’яких 

приголосних звуків, магнітна дошка; індивідуальні набори графічних моделей 

твердих і м’яких приголосних звуків. 

Методичні рекомендації. Учитель організовує розв’язання задач на 

усвідомлення творення приголосного [н]: “Який звук вимовляємо, якщо струмінь 

повітря розриває зімкнення між кінчиком язика і верхніми зубами та виходить через 

ніс? Упізнай цей звук у словах н-н-наш, сон-н-н ([н])”; спонукає першокласників до 

його категоризації: “Цей звук є голосним чи приголосним, приголосним твердим чи 

м’яким? Покажіть значок, який символізує тверді приголосні”, прикріплює фішку на 

магнітній дошці (одна риска); пропонує знайти відповідний м’який варіант: 

“Доберіть схожій, але м’який приголосний ([н']), покажіть значок, який символізує 

м’які приголосні”, прикріплює фішку на магнітній дошці (дві риски); пояснює, що 

звуки [н], [н'] – парні, тобто дуже схожі між собою за артикуляцією і різняться лише 

за твердістю або м’якістю звучання. У міру засвоєння в букварний період парних 

твердих і м’яких приголосних фахівець пропонує вправи на їхню серіацію в 

заданому порядку: називає твердий приголосний звук ([н], [л], [с], [р], [т], [д], [з], 

[ц], [дз]), учні добирають до нього м’яку пару ([н'], [л'], [с'], [р'], [т'], [д'], [з'], [ц'], 

[дз']), так само у зворотній послідовності; вимовляє злиття твердого приголосного з 

голосними (ла, ло, лу, ле, ли), діти утворюють подібні злиття – парного м’якого 

приголосного з голосними (ля, льо, лю, лє, лі) і навпаки. 

 

Е.3.6 Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Умовні позначення глухих і дзвінких 

приголосних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація приголосних звуків на дзвінкі і глухі, 

спостереження за діяльністю мовленнєвих органів. 

Обладнання: магнітний набір графічних моделей голосних, твердих і м’яких 

приголосних звуків, дзвінкості і глухості приголосних звуків, магнітна дошка, 
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магнітні кріплення, предметні малюнки із зображеннями тварин; індивідуальні 

набори графічних моделей голосних, твердих і м’яких, приголосних звуків, 

позначок дзвінкості і глухості приголосних звуків. 

Методичні рекомендації. Педагог називає звуки [м], [л'], [р], [с], [т'], [ф], 

спрямовує школярів на віднесення почутих звуків до приголосних, приголосних 

твердих і м’яких: “Як назвати ці звуки одним словом? Чому вони приголосні? 

Приголосний [м] є твердим чи м’яким? А приголосний [т']?”; організовує 

спостереження першокласників за участю голосу в артикуляції приголосних звуків: 

“Закрийте долонями вуха і промовте звуки [м], [л'], [р] – голос добре чути. Тепер 

промовте звуки [с] [т'], [ф] – голосу не чуємо. Прикладіть пу́чки пальців до шиї і ще 

раз назвіть звуки [м], [л'], [р] – відчуваємо дрижання голосових зв’язок. Перевірте, 

чи дрижать голосові зв’язки під час артикуляції звуків [с], [т'], [ф]?”; робить 

висновок: якщо у творенні приголосних – і твердих, і м’яких – поряд із шумом бере 

участь голос, вони звучать дзвінко, якщо приголосні вимовляються без голосу, 

тільки із шумом – вони звучать глухо (поняттями “дзвінкий”, “глухий” приголосний 

звук першокласники не оперують); пропонує дітям ігрову вправу – плеснути в 

долоні, коли почують приголосний, який звучить дзвінко (називає звуки [в], [с'], [н'], 

[ч], [ц'], [б], [ш], [й]), змінює завдання на протилежне; ознайомлює з позначками 

дзвінкості/глухості звучання приголосних – коротка горизонтальна хвиляста лінія 

(символізує, що голосові зв’язки вібрують) і коротка горизонтальна пряма лінія 

(символізує, що голосові зв’язки не вібрують). Далі фахівець демонструє предметні 

малюнки, керує звуковим аналізом слів жук, сом, рись, кінь: “Назвіть перший звук у 

слові жук ([ж]). Це голосний чи приголосний звук? Який це приголосний – твердий 

чи м’який? Якою фішкою позначаємо твердий приголосний? Покладіть перед собою 

картку з одною рисочкою. Чи чуємо голос під час вимови звука [ж]? Отже, як він 

звучить: дзвінко чи глухо? Який символ позначає дзвінке звучання приголосного? 

Розмістить фішку із хвилястою лінію над рисочкою” тощо (окремі учні складають 

звукову модель на магнітній дошці, додаткові символи голосності приголосних 

звуків прикріплюють накладними магнітами). Унаслідок аналітично-

класифікаційних дій школярі отримують такі схеми: 
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Е.3.7 Парні дзвінкі і глухі приголосні звуки 

Навчально-перцептивні дії: серіація парних приголосних звуків у порядку 

спадання або зростання дзвінкості/глухості звучання.  

Обладнання: магнітний набір графічних моделей твердих і м’яких 

приголосних звуків, дзвінкості і глухості приголосних звуків, магнітна дошка, 

магнітні кріплення; індивідуальні набори графічних моделей твердих і м’яких 

приголосних звуків, позначок дзвінкості і глухості приголосних звуків. 

Методичні рекомендації. Учитель спонукає першокласників до розв’язання 

задач на усвідомлення артикуляційних ознак приголосних [д], [д']: “Який звук 

вимовляємо, якщо кінчик язика разом із його передньою частиною впирається у 

верхні зуби, струмінь повітря розриває таке зімкнення? Упізнай цей звук у слові дах 

([д]). Який звук вимовляємо так само, але із сильнішим напруженням органів 

мовлення – середня частина язика притискується до піднебіння, губи дещо 

розтягнені? Упізнай цей звук у слові дім [д']”; підводить до категоризації обох 

приголосних як дзвінких: “Перевірте, чи дрижать голосові зв’язки у вимові звуків 

[д], [д']? (Дрижать, тому приголосні звучать дзвінко)”; висуває завдання пригадати 

схожі приголосні, але які звучать глухо ([т], [т']); пояснює, що звуки [д] і [т], [д'] і 

[т'] парні, тобто дуже схожі між собою за артикуляцією і різняться лише за 

голосністю звучання, моделює на магнітній дошці властивості парних за 

дзвінкістю/глухістю приголосних звуків умовними фішками (учні оперують 

індивідуальними позначками). У міру засвоєння в букварний період парних дзвінких 

і глухих приголосних фахівець організовує вправляння в їхній серіації в заданій 

послідовності: називає дзвінки приголосні звуки [д], [д'], [з], [з'], [б], [ґ], [г], [ж], [дз], 

[дз'], [дж]), діти добирають до них глуху пару ([т], [т'], [с], [с'], [п], [к], [х], [ш], [ц], 

[ц'], [ч]) і у зворотній послідовності; вимовляє злиття дзвінкого приголосного з 

голосними (да, до, ду, де, ди або дя, дьо, дю, дє, ді ), школярі утворюють подібні 
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злиття, але парного глухого приголосного з голосними (та, то, ту, те, ти або тя, 

тьо, тю, тє, ті ) і навпаки. 

 

Е.4 Навчально-перцептивні завдання для формування слухових музичних 

еталонних уявлень 

 

Е.4.1 Немузичні і музичні звуки 

Навчально-перцептивні дії: класифікація звуків на шумові і музичні. 

Обладнання: музичні інструменти, предметні малюнки із зображеннями носіїв 

шумових і музичних звуків, аудіо- і відеозаписи звуків природного оточення, 

інструментальної і вокальної музики. 

Методичні рекомендації. Педагог забезпечує слухання звуків довкілля (дощу, 

вітру, моря, транспортних засобів, голосів тварин, комах тощо) і музики в аудіо- та 

відеозаписі, демонструє власний спів і звучання музичних інструментів (фортепіано, 

сопілки, металофона), доводить відмінність музичних звуків порівняно з 

немузичними, або шумовими (музичні – звуки людського співу і музичних 

інструментів, шумові – звуки природного оточення); пред’являє предметні малюнки 

(потягу, співака, літака, скрипки, молотка, сопілки, кошеня, рояля) і висуває 

завдання поділити їх на дві групи: у першу відібрати джерела шумових, немузичних 

звуків, у другу – музичних; пропонує гру – закрити очі, уважно слухати звуки 

(чергує стук у двері, удари метронома, сигнал свистка, шелест фольги зі співом, 

звучанням вище названих музичних інструментів) і плескати в долоні кожного разу, 

коли почують музичний звук. 

 

Е.4.2 Високі і низькі музичні звуки. Умовні позначення висоти музичних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація музичних звуків на високі і низькі, 

серіація музичних звуків у порядку спадання або зростання висоти. 

Обладнання: предметні малюнки із зображеннями тварин, магнітний набір 

графічних моделей музичних звуків, магнітна дошка, аудіозаписи музичних творів: 

С. Прокоф’єв “Пташка” (“Петрик і Вовк”), В. Ребіков “Ведмідь”, схема із 
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зображенням звукоряду (“музична драбинка”); індивідуальні схеми звуковисотного 

руху, набори графічних моделей музичних звуків.  

Методичні рекомендації. Педагог формулює завдання послухати музичні 

уривки і назвати, кого вони зображують – пташку чи ведмедя – та пред’являє 

відповідні предметні малюнки; організовує аналіз музичних вражень за допомогою 

запитань, як-от: “Чому ви вважаєте, що перша музична п’єса зображує пташку, а 

друга – ведмедя? Якими словами можна описати звуки, що передають пурхання і 

цвірінькання пташки? (Високі, легкі, світлі, прозорі). А ходу́ й ричання ведмедя? 

(Низькі, важкі, темні, густі)”; робить висновок, що музичні звуки можуть звучати 

високо і низько, демонструє способи їхнього позначення рухами руки (вгору та 

вниз); здійснює вправляння в розрізненні висоти звуків: відтворює на фортепіано 

контрастні за висотою звуки, поступово скорочуючи інтервал між ними, учні 

відбивають висоту почутих звуків умовними рухами. Далі фахівець пояснює таке: 

коли звуки в співі чи під час гри на музичному інструменті звучать послідовно, 

плавно переходять один в одний, вони наче піднімаються або опускаються сходами; 

виконує поспівку, показуючи указкою звуковисотний рух на “музичній драбинці” 

(діти повторюють поспівку на склад ля та зі словами, супроводжують спів 

висхідними, горизонтальними, низхідними і знов горизонтальними рухами руки):  

 

 
Ця мелодія чарівна 

Наче сходинками йде: 

То угору плине рівно, 

То згори униз веде (О. Лобова) 

 

На наступному етапі вчитель грає висхідний або низхідний мажорний 

звукоряд (від різних звуків першої октави, І–VІІІ та VІІІ–I ступені), першокласники 

піднімають вгору потрібну картку, потім моделюють почуті серіаційні ряди звуків 

графічними позначками (окремі школярі складають звуковисотну модель на 

магнітній дошці): 
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Усвідомленню матеріалу сприятиме також завдання на встановлення 

серіаційних відношень за висотою між трьома звуками. Педагог відтворює голосом 

або на фортепіано (металофоні, ксилофоні) звуки в порядку зростання висоти, 

наприклад: до1 – соль1 – до2 (потім інтервали доречно скоротити: до1 – мі1 – соль1); 

забезпечує порівняння їхньої висоти: “Який зі звуків є найнижчим – перший, другий 

чи третій? Який звук є найвищим, а середньої висоти?” і моделює на магнітній 

дошці звуковисотні залежності умовними позначками; відтворює звуки в порядку 

спадання висоти (до2 – соль1 – до1) та в інших взаємозв’язках (до2– до1– соль1, соль1 – 

до1 – до2), кожного разу будуючи графічні схеми. Для закріплення отриманих знань 

учні виконують ігрове завдання: слухають і співають послідовність трьох звуків (ре- 

або мі-мажорного тонічного тризвуку) із супроводом ручними рухами, 

“допомагають” звукам знайти “домівку” і “розселяють” їх за поверхами відповідно 

до звучання (окремі діти складають звуковисотну модель на магнітній дошці): 
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Е.4.3 Довгі і короткі музичні звуки. Умовні позначення тривалості музичних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація музичних звуків на довгі та короткі, 

серіація музичних звуків у порядку спадання або зростання тривалості. 

Обладнання: предметні малюнки із зображеннями тварин, магнітний набір 

графічних моделей музичних звуків і нотних знаків різної тривалості, магнітна 

дошка, аудіозаписи музичних творів: С. Майкапар “Метелик”, Л. Шитте “Хода 

слонів”, таблиці тривалостей, схеми ритмічних фігур; індивідуальні набори 

графічних моделей музичних звуків і нотних знаків різної тривалості, схеми-

звукоряди, схеми задач на усвідомлення відношень музичних звуків за тривалістю, 

аркуші паперу, шумові музичні інструменти.  

Методичні рекомендації. Учитель забезпечує слухання творів С. Майкапара і 

Л. Шитте, висуває прохання обрати для п’єс назви, орієнтуючись на предметні 

малюнки метелика і слонів, охарактеризувати почуті музичні звуки за ознакою 

висоти і ще одною властивістю – тривалістю звучання; на цьому ґрунті підводить 

школярів до усвідомлення поділу звуків на довгі і короткі, розуміння ритму як 

чергування довгих і коротких звуків, знайомить з умовними позначками 

тривалостей – квадрати і прямокутники, круги й овали, малюнки предметів різного 

розміру, одинарні та парні вертикальні рисочки І П, нотні символи; організовує 

вправляння у відбитті ритмічних рисунків поспівок і віршів (за схемами та без них) 

оплесками, рухами руки, притупами, грою на дитячих ударних інструментах):  
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      Раз, два –  

      Дерева. 

      Під деревами трава. (Н. Забіла) 

 

 

      Білий котик спав на лаві 

     Серед нашого двора 

     Прилетіла чорна ґава  

     Та як крикне раптом: 

– Кра! (Н. Забіла) 

 

  

      

 

 
 

  

 

  Перша група учнів  Гавчик, Гавчик! Де блукав? 

      Дома чом не ночував? 

  Друга група учнів  Я комору вартував: 

Жучці гавкать пома-ГАВ! (Г. Бойко) 

 

П П П І П П П І 

 

  Перша група учнів  Стоїть бусол у вівсі     

По коліна у росі    

 

П І П І П П П І 
 

  Друга група учнів  Лічить: всі чи не всі   

Бусенята у вівсі (А. Польшиков) 

 

Засвоєнню серіаційних відношень між музичними звуками в порядку 

поступового спадання або зростання їхньої тривалості сприятимуть завдання із 

застосуванням специфічних ритмоскладів: та-а-а-а – найдовший звук, ціла нота; 

та-а, та-а – дуже довгі звуки, половинні ноти; та, та, та, та – довгі звуки, 

четвертні ноти; ті-ті, ті-ті, ті-ті, ті-ті – короткі звуки, восьмі ноти, тірі-тірі, 

тірі-тірі, тірі-тірі, тірі-тірі (або тілі-тілі, туку-туку, тікі-такі) – дуже короткі 

звуки, шістнадцяті ноти (при цьому фахівець пояснює, що кожний триваліший звук 

дорівнює двом коротшим). Наслідуючи педагога, першокласники промовляють із 

простукуванням подані нижче послідовності ритмоскладів і віршів:  
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Та-а-а-а, 

 

  
Та-а, 

 
та-а, 

 

  
Та, 

 
та, 

 
та, 

 
та, 

  

  
Ті- 

 
ті, 

 
ті, 

 
ті, 

 
ті, 

 
ті, 

 
ті, 

 
ті, 

 

  
Ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі 

 

 

Ка-а-а-ап, 

      Ка-ап, ка-ап, 

      Кап, кап, кап, кап,  

Дощик часто накрапає, 

Землю рясно поливає, все навколо оживає 

 

  
Ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 
ті 

 
рі- 

 
ті 

 
рі, 

 

  
Ті- 

 
ті, 

 
ті- 

 
ті, 

 
ті- 

 
ті, 

 
ті- 

 
ті, 

 

  
Та, 

 
та, 

 
та, 

 
та, 

 

  
Та-а, 

 
та-а, 

 

 

Коло, риску, закарлючку на папері пише ручка, 

      Все з’єдналось загадково, 

      І з’явилось 

Слово (І. Січовик) 

 

Далі учні розв’язують задачі за схемами на усвідомлення відношень між 

музичними звуками різної тривалості (на прикладі четвертних і восьмих нот). 

Керівництво рішенням задач здійснюється за допомогою запитань: “Скільки 

коротких звуків припадає на один довгий? Якому звуку відповідають дві короткі 

тривалості? Звук якої довжини треба додати до короткого, щоб вони разом склали 

довге звучання?” (діти закривають “віконця” зі знаком питання картками-

відповідями): 

 

  ? + ? =     +  = ?    + ? =       
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Узагальнити навчальний матеріал допоможе моделювання елементарних 

ритмічних фігур: учитель грає на фортепіано музичні мотиви (І П І П; П І П І), 

школярі співають їх на склади та і ті, відбиваючи тривалість звуків рухами руки, 

викладають умовні позначки на аркушах паперу відповідно до звучання (окремі діти 

виконують завдання на магнітній дошці): 

 

      

 

               

 

Е.4.4 Гучні і тихі музичні звуки. Умовні позначення гучності музичних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація музичних звуків на гучні і тихі, 

серіація музичних звуків у порядку спадання або зростання гучності. 

Обладнання: аудіозаписи музичних творів: Д. Кабалевський “Сурмач і луна”, 

Е. Гріг “Похід гномів” (“Пер Гюнт”), таблиця динамічних відтінків музичних звуків; 

індивідуальні картки із позначенням динамічних відтінків музичних звуків.  

Методичні рекомендації. Педагог організовує сприймання контрастних за 

силою звучання музичних звуків на основі слухання п’єси Д. Кабалевського 

“Сурмач і луна”: запитує, за якою ознакою звуки цього твору яскраво різняться між 

собою, інформує про символічні позначення гучності (f – форте, p – піано); 

пропонує знову прослухати музику в супроводі просторових рухів – розкрити 

долоні та широко розвести пальці в разі відчування гучних звуків, закрити долоні, 

зібрати пальці в пучок у разі відчування тихих звуків. На розширення уявлень про 

динамічні відтінки спрямована вправа на зіставлення трьох нюансів за силою 

звучання: фахівець пояснює, що інколи відлуння можна почути двічі – не дуже 

гучно (mf – mezzo-forte) і тихо, грає кілька сполучень звуків, наприклад ре – соль,   

ля – фа, мі – сі (четверта і половинна із ферматою) першої, другої та третьої октави 

із зміною динаміки в напряму f – mf – p, першокласники піднімають вгору картку з 

потрібними знаками. Ознайомлення із серіацією музичних звуків за гучністю 

відбувається під час аналізу твору Е. Гріга “Похід гномів” (перша частина, 
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64 такти). Фахівець звертає увагу дітей на поступове посилення і послаблення 

звучання мелодії (crescendo, diminuendo), пов’язуючи це з наближенням і 

віддаленням казкових героїв, і висуває завдання передати при наступних 

прослухуваннях динаміку музики метричними оплесками різної гучності, 

розведенням долонь у боки в разі посилення звучання та наближенням їх одна до 

одної в разі послаблення звучання, складанням графічної схеми силових нюансів 

почутих звуків: 

 

  p  
 

 f  
 

 p   

 

Е 4.5 Тембр музичних звуків 

Навчально-перцептивні дії: класифікація музичних звуків на вокальні 

(дитячих, жіночих, чоловічих співацьких голосів), інструментальні (ударних, 

духових, струнних музичних інструментів). 

Обладнання: предметні та сюжетні малюнки із зображеннями носіїв різних за 

тембром музичних звуків, аудіозаписи музичних творів: українські народні пісні 

“Щедрик” (в обробці М. Леонтовича), “Ніченька іде”, “Ой на горі та й женці жнуть”, 

Н. Паганіні “Каприс № 24”, Й. Бах “Жарт”, С. Прокоф’єв “Мисливці” (“Петрик і 

вовк”); дитячі музичні інструменти. 

Методичні рекомендації. Учитель знайомить школярів із вокальною та 

інструментальною музикою шляхом зіставлення на слух хорового й оркестрового 

виконання української народної пісні “Щедрик” – учні визначають, що це одна й та 

сама мелодія, але в першому випадку її співають, у другому – грають на музичних 

інструментах; розкриває на цьому ґрунті поняття “тембр” як забарвлення музичних 

звуків, доводить поділ звуків за цією ознакою на групи вокальних й 

інструментальних, повідомляє про широке розмаїття звуків обох груп. Далі педагог 

просить відповісти, хто саме виконував пісню “Щедрик” (Дитячій хор), експонує в 

аудіозаписі пісні “Ніченька іде” (Жіночій голос), “Ой на горі та й женці жнуть” 

(Чоловічій хор); першокласники роблять висновок про різні види співочих голосів – 

дитячі, жіночі, чоловічі. На наступному етапі фахівець характеризує основні групи 
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музичних інструментів – струнні, духові й ударні – та презентує твори у виконанні 

типових представників зазначених груп, наприклад, скрипки (Н. Паганіні “Каприс 

№ 24”), флейти (Й. Бах “Жарт”), литавр, барабана (С. Прокоф’єв “Мисливці”, 

уривок із симфонічної казки “Петрик і вовк”). Урізноманітненню роботи над 

засвоєнням тембрового забарвлення звуків сприятимуть такі ігрові завдання: 

упізнавання учнів за їхніми голосами (один гравець стає спиною до класу, інші 

почергово виконують фразу певної поспівки, обрана дитина відгадує 

однокласників); ідентифікація звучання музичних інструментів (два гравця 

повертаються спинами один до одного, перед ними розміщено однакові набори 

дитячих інструментів – іграшкова гітара, сопілка, металофон, трикутник, бубон; 

перший школяр відтворює звук на будь-якому інструменті, другий – “відповідає” на 

такому ж самому); складання “Музичного лото” (першокласники отримують картки 

з ілюстрацією певної тематики – “Вокальні звуки”, “Інструментальні звуки” – і 

добирають до них відповідні предметні малюнки): 
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звуки   
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Е.5 Навчально-перцептивні завдання для формування дотикових  

фізико-механічних еталонних уявлень 

 

Е.5.1 Різноманітність матеріалів 

Навчально-перцептивні дії: класифікація предметів за матеріалом, із якого їх 

виготовлено. 

Обладнання: малюнки із зображенням транспортних засобів, відеозаписи – 

“Глина та її використання”, “На деревообробному комбінаті”, “На прядильно-

ткацькій фабриці”, “На будівельному майданчику”; індивідуальні аркуші паперу, 

поділені лініями на дев’ять частин, непрозорі мішечки, наповнені зразками різних 

матеріалів (по два об’єкти кожного) – деталі дерев’яного, металевого, пластмасового 

конструкторів, клаптики паперу і тканини, жолуді, шишки, мушлі, шкаралупа 

горіхів. 

Методичні рекомендації. Педагог інформує першокласників про розмаїття 

матеріалів, із яких виготовлено предмети довкілля, демонструє фрагменти 

відеозаписів про обробку сировини, презентує набір інструментів, призначених для 

роботи з матеріалами; висуває завдання визначити “Із чого це?”, перелічує та 

пред’являє об’єкти аналізу (двері, вікна, парта, одяг, зошит, ручка, ножиці, голки, 

олівець, лінійка; зображення автомобіля, літака, потягу, корабля; вироби із жолудів, 

горіхів, каштанів, шишок, мушлів, засушеного листя, камінців тощо); організовує 

гру “Чарівний мішечок”: пропонує учням занурити руку в мішечок, знайти на дотик 

предмети з деревини і покласти їх у перше “віконце” картки, називає інші матеріали 

(об’єкти з металу, пластмаси, паперу, тканини; жолуді, шишки, мушлі, горіхова 

шкаралупа), діти послідовно заповнюють ними всі “віконця”: 

 

          
 

 
 

          

                       

                       

                       
 

Доцільним буде наступне віднесення обстежуваних матеріалів до груп 

природних і створених людиною. 
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Е.5.2 Фізико-механічні властивості речовин (матеріалів)  

Назви фізико-механічних властивостей речовин (матеріалів) 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів за назвою фізико-механічних 

властивостей, називання фізико-механічних властивостей об’єктів; серіація об’єктів 

у порядку спадання або зростання міри вияву фізико-механічних властивостей. 

Обладнання: фланелеві окуляри, набори речовин та матеріалів – холодна, 

тепла і гаряча вода у пластикових пляшках, обрізки сухої, вологої та досить 

промоченої тканини, уміщені у пластмасові контейнери, каміння, солоне тісто, вата, 

залізний цвях, крейда, яєчна шкаралупа, поролон, пластилін, наждачний і глянцевий 

папір. 

Методичні рекомендації. Учитель під час позаурочного консультування 

спрямовує школяра на дотикове обстеження і серіацію об’єктів сприймання: 

1) “Торкнися долонями до пляшок із водою: у якій із них вода холодна (тепла, 

найтепліша)? Яка за температурою вода в цій пляшці, а в цій? Упорядкуй пляшки в 

такій послідовності”. За першим варіантом педагог виставляє пляшки зразка в 

порядку зростання, спадання температури та впереміш, дитина обмацує зразок і 

відтворює послідовність з інших пляшок; за другим варіантом учень запам’ятовує на 

дотик розміщення об’єктів зразка і відтворює задане співвідношення з відстрочкою 

в часі (10–15 с); за третім варіантом серіація здійснюється на основі словесної 

характеристики способу впорядкування об’єктів, наприклад, від пляшки з 

найхолоднішою до пляшки з найтеплішою водою та навпаки, спочатку пляшка з 

найхолоднішою, потім із найтеплішою водою, наприкінці – із водою середньої 

температури; 2) “Натисни пальцями на тканину в різних контейнерах: у якому з них 

тканина суха (ледь волога, досить мокра)? Яка за вологістю ця тканина, інші 

обрізки? Упорядкуй обрізки тканини у такій послідовності” (за методикою 

попередньої вправи, із виключенням зору); 3) “Натисни стекою на камінець, тісто, 

вату: який матеріал є найтвердішим (найм’якішим, середньої м’якості)? Який за 

твердістю кам’янець (вата) порівняно з тістом, кам’янець (вата, тісто) порівняно з 

іншими матеріалами? Упорядкуй матеріали в порядку від найтвердішого до 

найм’якішого, у зворотній послідовності”; 4) “Спробуй зламати цвях, брусочок 
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крейди, шматочок яєчної шкаралупи: який предмет зламати не вдалося, що вдалося 

зламати дуже легко, а що – з деяким зусиллям? Визнач найміцніший матеріал 

(найкрихкіший, середньої крихкості). Яким є цвях за міцністю стосовно крейди і 

шкаралупи, крейда і шкаралупа стосовно цвяха? Виклади тіла в такій послідовності: 

спочатку найміцніше, потім середньої крихкості та найкрихкіше, тепер навпаки”; 

5) “Стисни в одній долоні поролон, у другій – пластилін. Розкрий долоні та визнач, 

який матеріал повернув свою форму, тобто є пружним, а який свою форму змінив 

(зазнав змін, деформувався), тобто є пластичним? Отже, скажи, поролон – це 

пружний чи пластичний матеріал? А пластилін”; 6) “Проведи пальцями по поверхні 

двох клаптиків паперу (шліфувального і глянцевого): який із них має шорстку, 

шершаву поверхню, який – гладку? Надінь фланелеві окуляри, визнач на дотик і 

назви́, яка поверхня в цього паперу, а в цього?” 

Ефективними для розвитку дотикового фізико-механічного сприймання є 

виготовлення першокласниками виробів із різних видів сировини, екскурсії з метою 

збору природних матеріалів і сортування зібраних матеріалів за певними якостями, 

проведення вдома самостійних дослідів, наприклад, занурення кистей рук і стоп ніг 

у ємності з водою різної температури, відчування шкірою обличчя та долонь сили і 

температури повітряного струменя, подаваного побутовим феном, визначення 

пальцями щільності та вологості ґрунту для кімнатних рослин, порівняння густини 

деяких страв (кисілів, желе, кремів, каш) і води за допомогою скляної палички для 

перемішування (коктейльної трубочки, ложки) тощо. 

 

Е.6 Навчально-перцептивні завдання для формування дотикових  

просторових еталонних уявлень 

 

Е.6.1 Площинні й об’ємні форми. Відносна величина предметів  

Навчально-перцептивні дії: класифікація і впізнавання об’єктів за формою, 

серіація об’єктів у порядку спадання або зростання загального розміру. 

Обладнання: фланелеві окуляри, непрозорі мішечки, моделі площинних і 

об’ємних геометричних фігур (по три фігури різних видів – трикутники, 
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чотирикутники – квадрат, прямокутник, трапеція, – п’ятикутники; три кулі, куби, 

циліндри різних розмірів), аркуші паперу, поділені лініями на три частини, набори 

“фігур-шершавчиків”, “літер-шершавчиків”, “цифр-шершавчиків”. 

Методичні рекомендації. Педагог актуалізує в учнів знання про геометричні 

форми, висуває ігрове завдання “Чарівний мішечок” – занурити в нього руку, знайти 

на дотик спочатку всі трикутники і “поселити” їх на першому поверсі “домівки” для 

фігур, потім чотирикутники, п’ятикутники, які розмістити на другому і третьому 

поверхах відповідно: 

 

          

 
 

         

                  

                  

                  
 

Далі вчитель організовує обстеження “шершавчиків” – контурних зображень 

знайомих фігур, літер, цифр, вирізаних із наждачного паперу (нульовки) і наклеєних 

на картки із гладкого картону: школярі надягають фланелеві окулярі, кілька разів 

обводять силуети вказівним і середнім пальцями провідної руки, запам’ятовують 

форму, потім впізнають на дотик і називають пред’явлений об’єкт (“Це яка фігура, 

буква, цифра?”) або знаходять указаний об’єкт серед інших (“Знайди трикутник, 

літеру а, цифру три”). Для вправляння в гаптичному розрізненні об’ємних фігур і 

відношень між ними за розміром фахівець укладає в мішечок різновеликі кулі 

(дитина занурює в нього руку), запитує: “Які фігури знаходяться в мішечку? Чим 

вони різняться між собою?”, пропонує вийняти з мішечку найбільшу кулю, кулю 

середньої величини, найменшу (або в іншій послідовності); спонукає учнів до 

здійснення подібних операцій з іншими тілами – кубами, циліндрами тощо.  

 

Е.6.2 Розміщення і переміщення предметів на площині й у просторі  

Навчально-перцептивні дії: розміщення об’єктів за заданими просторовими 

відношеннями, переміщення об’єктів у заданих напрямках.  

Обладнання: ширма-екран, геометричні фігури (круг, трикутник, квадрат), 

вирізані з цупкого картону і наклеєні на демонстраційні картки в певних 
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просторових відношеннях, геометричні тіла (циліндр, піраміда, куб); індивідуальні 

моделі зазначених геометричних фігур і тіл.  

Методичні рекомендації. Учитель запрошує школяра простягнути руки за 

ширму, пред’являє картки з наклеєними геометричними фігурами (перша картка: 

круг, квадрат, трикутник – зліва направо; друга картка: круг, трикутник, квадрат – 

зверху вниз), учень обмацує зразок і складає таку саму послідовність із набору 

поданих фігур (завдання виконується за зразком, який не прибирається до 

завершення моделювання композицій, або з невеликою відстрочкою в часі після 

його експозиції). Далі дитина розміщує і переміщує геометричні тіла за вказівками 

педагога, виконуючи завдання: “Розташуй об’ємні фігури зліва направо в такому 

порядку – піраміда, куб, циліндр; постав піраміду на куб, а циліндр – перед кубом; 

постав піраміду праворуч від куба, а циліндр перемісти ліворуч від нього. У якій 

послідовності справа наліво тепер розміщено фігури?” (Піраміда, куб, циліндр). 

Ширма прибирається, школяр здійснює зоровий контроль розміщення об’єктів. 

 

Е.7 Навчально-перцептивні завдання для формування способів зорового 

колірного сприймання 

 

Е.7.1 Ахроматичні і хроматичні кольори. Відтінки кольорів за світлотою 

(актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація кольорів за тоном і світлотою. 

Обладнання: репродукції картин К. Білокур “Букет квітів”, І. Бродського 

“Зима”, Ю. Клевера “Осінній пейзаж”, “Зимовий пейзаж”, А. Куїнджі “Осінь”, 

таблиця “Хроматичні, ахроматичні кольори”; матриці (таблиці) із серіацією 

відтінків сірого кольору вгорі та віконцями-мітками колірного тону ліворуч, картки 

червоного, синього, зеленого кольорів двох (трьох) відтінків кожного.  

Методичні рекомендації. Фахівець за допомогою репродукцій картин, 

демонстраційних таблиць актуалізує у другокласників знання про ахроматичні і 

хроматичні кольори, відтінки кольорів за світлотою; знайомить з ігровим завданням 

і наочним матеріалом, пояснює спосіб заповнення матриці – відібрати усі відтінки 
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одного кольору та розмістити їх у потрібному рядку таблиці в тій послідовності, як 

відтінки сірого вгорі:  

 

 
 

Е.7.2 Похідні кольори. Алгоритм обстеження похідних кольорів 

Навчально-перцептивні дії: вибір похідних кольорів за зразком, відтворення 

похідних кольорів за зразком. 

Обладнання: репродукції картин І. Айвазовського “Блакитна хвиля”, 

В. Ван Гога “Натюрморт з лимонами на тарілці”, М. Павлової “Гарбуз і горобці”, 

Т. Рейссельберге “Натюрморт зі сливами”, П. Сезанна “Три груші”, В. Шлапак 

“Апельсини”, муляжі – фрукти, овочі, коренеплоди, таблиці “Колірний круг” 

(шести- і дванадцятиелементна моделі), “Основні і похідні кольори”, демонстраційні 

зразки колірних орнаментів; індивідуальні схеми колірного круга, картки-основи 

для орнаментів, картки основних і похідних кольорів для ігрових завдань, схеми 

отримання похідних кольорів, палітри, пензлі, фарби (гуаш плакатна, акварель). 

Методичні рекомендації. 2 клас. Учитель пред’являє шестисегментну модель 

колірного круга, ставить завдання показати і назвати основні (первинні) й похідні 

(вторинні) кольори, пригадати спосіб отримання похідних кольорів – змішування 

основних у рівних частках (1:1); знайомить учнів із дванадцятисегментною моделлю 

колірного круга й іншими похідними кольорами (третинними): жовто- і червоно-

оранжевим, червоно- і синьо-фіолетовим, синьо- і жовто-зеленим, пояснює і 

демонструє різні способи їхнього отримання – змішування первинного із сусіднім 

вторинним в рівних частках (1:1) або змішування первинних в нерівних частках 

(2:1); організовує вправляння дітей у виборі третинних кольорів за назвою і 
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застосуванні їхніх нормативних назв: “Покажи на колірному крузі жовто-оранжевий 

колір, червоно-оранжевий. Який колір знаходиться між червоним і фіолетовим, 

синім і зеленим? Як називається цей колір, а цей?” (послідовно вказує на синьо-

фіолетовий, жовто-зелений або ін.); спонукає учнів до визначення тепліших і 

холодніших відтінків фіолетового і зеленого: “Порівняй червоно- і синьо-

фіолетовий кольори. Який серед них є теплішим за фіолетовий? (Червоно-

фіолетовий). Чому? (У ньому більше червоного, ніж синього). Поглянь на синьо- і 

жовто-зелений кольори. Який відтінок є холоднішим за зелений? А чому? (Синьо-

зелений, у ньому більше синього порівняно з жовтим)”. Далі фахівець пропонує 

школярам виконати ігрові завдання “Знайди серединку”, “Добери половинку” – 

поєднати тотожні кольорі:  

 

 

            

 

 

 

 Відтворення похідних кольорів здійснюється шляхом змішування фарб і 

наближення отриманих тонів до заданих: аналіз забарвленої аквареллю води в 

контейнері-зразку (визначення складників похідного кольору), фарбування води в 

прозорій ємності, кількаразове її приставляння до зразка, коригування в разі потреби 

мішаного відтінку до збігу із заданим; обстеження і називання кольору муляжів 
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(яблука, груші, сливи, лимона, апельсина, моркви тощо), змішування гуашей 

потрібних тонів на клаптиках паперу, піднесення одержаних відтінків до об’єктів, 

установлення ступеня адекватності колірного рішення, його змінювання до здобуття 

тону, ідентичного зразку. 

3 клас. Педагог почергово експонує варіанти орнаментів із деталей основних і 

похідних кольорів (жовто-оранжевої, червоно-оранжевої та жовто-оранжево-

червоної гами; червоно-фіолетової, синьо-фіолетової та червоно-фіолетово-синьої 

гами; синьо-зеленої, жовто-зеленої та синьо-зелено-жовтої гами), спрямовує 

третьокласників на розрізнення і називання кольорів, висуває завдання скласти такі 

самі орнаменти, виготовити один із них як закладку в техніці аплікації:  

 

 

 

Формуванню вмінь відтворювати похідні кольори сприятиме вправляння в 

розфарбовуванні моделей колірного круга: після обстеження демонстраційної 

таблиці й актуалізації знань про способи отримання похідних тонів учні змішують 

фарби на палітрі та заповнюють порожні сегменти індивідуальних моделей: першу, 

із мітками основних кольорів, додаючи оранжевий, фіолетовий і зелений кольори у 

внутрішній круг і відповідні частки зовнішнього круга, потім – забарвлюючи 

порожні сегменти зовнішнього круга жовто- і червоно-оранжевим, червоно- і синьо-

фіолетовим, синьо- і жовто-зеленим кольорами; другу – без будь-яких колірних 

міток, – репродукуючи взаємозв’язки всіх елементів колірного круга:  
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             Зразок колірного круга                                                   Індивідуальні моделі колірних кругів 

 

У подальшому завдання виконується за зразком, який певний час 

демонструється і прибирається, або за цілком уявними образами – без унаочнення, 

лише за словесним описом потрібного результату. 

Усвідомлення й запам’ятовування третьокласниками структури складних 

кольорів підсилить розв’язання задач за схемами. Аналіз умов і вимог таких задач 

здійснюється шляхом постановки запитань, як-от: “Який колір можна отримати, 

якщо змішати в рівній кількості жовту й оранжеву, червону і фіолетову, синю і 

зелену фарби? Якої фарби треба додати до оранжевої (фіолетової, зеленої), щоб 

одержати червоно-оранжевий (синьо-фіолетовий, жовто-зелений) колір? Який колір 

вийде, якщо до більшої кількості жовтої фарби додати невелику кількість синьої та, 

навпаки, до більшої кількості синьої додати трохи жовтої?”. Після з’ясування 

відношень між кольорами школярі закривають “віконця” зі знаком питання 

потрібними картками-відповідями: 

 

 

 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю об’єктів 

обстеження чи їхніх груп, збільшенням градацій відтінків кольорів за світлотою; 

варіанти виконання завдань учні можуть обирати самостійно.  
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Е.8 Навчально-перцептивні завдання для формування способів зорового 

просторового сприймання 

 

Е.8.1 Форма, відносна величина предметів (актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація об’єктів за формою і розміром, 

ідентифікація об’єктів за розміром. 

Обладнання: матриці (таблиці) із серіацією кругів угорі та фігурами-мітками 

ліворуч, моделі геометричних фігур (подібні трикутники, квадрати, трапеції, 

п’ятикутники), картки з контурним зображенням трьох трапецій, які різняться за 

висотою, довжиною верхніх і нижніх сторін (6 см × 4 см × 8 см, 7 см × 4 см × 8 см, 

6 см × 3 см × 8 см), моделі трапецій, картки із зображеннями двох рядів трапецій 

зазначених розмірів. 

Методичні рекомендації. Учитель актуалізує в учнів знання про геометричні 

форми, відношення між ними за різними параметрами величини (загальним 

розміром, висотою, довжиною сторін), знайомить із наочним матеріалом, пояснює 

спосіб виконання завдань – для заповнення матриці потрібно відібрати всі фігури 

однієї форми і розкласти їх у таких співвідношеннях за розміром, як кружечки вгорі; 

для порівняння чотирикутників – послідовно вкладати їх у “віконця” до збігу 

контурів фігур: 
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Надалі фахівець пропонує школярам підібрати кожному синьому 

чотирикутнику пару за розміром серед оранжевих і з’єднати обрані фігури лінією; 

роз’яснює послідовність обстеження об’єктів – зорієнтуватися спочатку на висоту 

чотирикутників, потім – на довжину верхніх, нижніх сторін; нагадує, що в разі 

виникнення утруднень, можна зіставляти параметри величини за допомогою мірки 

(паперової смужки, на якій робити потрібні мітки) або лінійки: 

 

 

 

Е.8.2 Складна форма предметів. Алгоритм зорового обстеження складної форми  

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів складної форми за зразком, 

відтворення складної форми об’єктів за зразком. 

Обладнання: репродукції картин В. Кандинського “Поперечна лінія”, 

“Композиція № 8”, К. Малевича “Супрематична композиція”, демонстраційні моделі 

складних фігур, геометричні композиції, схеми перетворення складних фігур, схеми 

геометричної мозаїки “Танграм” (“Колумбове яйце”, “Монгольська гра” або ін.), 

картки-пазли, схеми і фігури геометричної мозаїки, моделі складних геометричних 

фігур, елементи геометричних композицій, аркуші паперу. 

Методичні рекомендації. 2 клас. Педагог презентує наочний матеріал, 

формулює ігрові завдання – поєднати картки-пазли, додаючи до червоних фігур 

відповідні зелені фрагменти, ураховуючи при цьому форму, поворот (ракурс), 

взаємне розміщення виїмок і виступів, відстань між ними, положення відносно 
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фігури в цілому; відтворити образні зображення, розкладаючи елементи 

геометричної мозаїки безпосередньо на схемах-зразках із накресленими елементами: 

 

 

 

 

3 клас. Учитель ускладнює завдання – школярам потрібно скласти 

геометричну мозаїку на чистому аркуші паперу, орієнтуючись на віддалені зразки з 

накресленими елементами або контурним зображенням цілісних фігур: 

 

                
  

 



620 

 

 Удосконаленню способів обстеження просторових взаємовідношень елементів 

складної форми сприятиме розв’язання задач на перетворення фігур. Аналіз умов і 

вимог цих задач відбувається шляхом постановки завдань і запитань, наприклад: 

“Порівняй між собою картки з червоним контуром. Як перетворено положення 

фігур у верхній частині? (Квадрат розташовано праворуч, круг – ліворуч). Зміни 

положення фігур у нижній частині картки так само, як угорі. Зістав картки із 

зеленим контуром. Як переміщено фігури в лівій частині? (Квадрат – зверху вниз, 

прямокутник – знизу вгору). Трансформуй фігури у правій частині картки так само, 

як у лівій. Розглянь картки із синім контуром. Орієнтуючись на прямі кути 

трикутників, поясни, як змінилося їхнє положення у верхній частини? (Їх було 

повернуто прямими кутами до центру картки, а стало – прямими кутами до її боків). 

Зроби такий самий поворот трикутників у нижній частині картки. Порівняй картки з 

оранжевим контуром. Як перетворено положення трикутників ліворуч? (Їх 

повернуто прямими кутами до кутів картки). Розташуй трикутники праворуч за 

такою самою ознакою”: 

 

 

 

Далі педагог по черзі пред’являє учням фігури-зразки червоного кольору, 

пропонує знайти ідентичну синю фігуру і повідомляє спосіб пошуку – відібрати 

фігури з відповідною основною частиною, відшукати серед них ту, деталі якої 

розміщені в тому ж положенні:  
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На наступному етапі діти споглядають репродукції картин, аналізують 

пред’явлені вчителем геометричні композиції, складають тотожні моделі на 

аркушах паперу – визначають головний (домінантний) елемент, характеризують 

додаткові елементи та відтворюють їхні просторові взаємини з головною фігурою, 

розміщують дрібні деталі, зіставляють отримані копії зі зразками, коригують, у разі 

потреби, створені варіанти. Доцільним буде оформлення однієї з композицій у 

техніці аплікації – школярі послідовно наклеюють на основу компоненти першого, 

другого, третього шарів (світло-зелені, темно-зелені, зелені фігури відповідно), 

прикріплюють найдрібніші фігури (жовті): 

 

 
 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю об’єктів 

обстеження або їхніх груп, збільшенням градацій геометричних фігур за розміром і 

способом взаємного розміщення; варіанти виконання завдань учні можуть обирати 

самостійно.  
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Е.9 Навчально-перцептивні завдання для формування способів слухового 

фонематичного сприймання 

 

Е.9.1 Голосні і приголосні мовні звуки. Умовні позначення артикуляційних 

властивостей звуків мовлення (актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація мовних звуків за артикуляційними 

властивостями. 

Обладнання: демонстраційні фонетичні моделі мовних звуків; індивідуальні 

матриці (таблиці) із графічними позначками мовних звуків угорі, графічні і 

фонетичні моделі мовних звуків. 

Методичні рекомендації. Фахівець актуалізує знання другокласників про 

звуки мовлення, зображує на дошці графічні символи, що їх позначають, 

організовує аналіз окремих звуків: “Послухайте і вимовте звуки [о], [и] (демонструє 

фонетичні моделі). Які це звуки – голосні чи приголосні? Чому ви вважаєте їх 

голосними? Порівняйте роботу губ, язика, нижньої щелепи в їхній артикуляції. (У 

вимові [о] губи округлені, витягнені вперед, язик наближений до глотки, нижня 

щелепа дещо опущена; у творенні [и] губи притиснені до зубів і трохи розтягнені 

набоки, язик просунутий вперед, порожнина рота вузька). Відберіть фонетичні 

моделі цих голосних – букви у квадратних дужках – і розмістить їх у потрібній 

клітинці ваших таблиць (один з учнів викладає фонетичні моделі на дошці під 

відповідною графічною позначкою). Тепер вимовте звуки [р], [л'], [п], [с'] 

(демонструє фонетичні моделі). У яку групу звуків вони входять – голосних чи 

приголосних? Чому ви віднесли їх до приголосних? Які органи мовлення творять 

перепону видихуваному повітрю в їхній артикуляції? (Язик, губи, зуби). Під час 

вимови якого звука кінчик язика вібрує в струмені видихуваного повітря? ([р]). 

Який звук утвориться, якщо розрити губи під натиском повітря? ([п]). Вимову якого 

звука можна описати так: “кінчик язика змикається з нижніми зубами, середня 

частина язика наближується до твердого піднебіння, губи розтягнені, відчувається 

свистячий відзвук”? ([с']). Який звук ми почуємо, якщо кінчик язика впреться в 

альвеоли, його спинка підніметься в напрямку до твердого піднебіння, а губи 
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розтягнуться? ([л']). У вимові яких приголосних звуків бере участь голос? ([р], [л']). 

Перевірте коливання голосових зв’язок, торкаючись до шиї пу́чками пальців. Отже, 

приголосний [р] є дзвінким чи глухим, твердим чи м’яким? (Глухим, твердим). 

Охарактеризуйте за цими ознаками інші приголосні. Розташуйте фонетичні моделі 

приголосних звуків у таблиці” (окремі учні по черзі викладають фонетичні моделі 

на дошці під відповідними графічними позначками).  
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           [п]  [л']  [о]  [р]  [с']  [и]   
 

Е.9.2 Звуковий аналіз слова. Алгоритм обстеження звуків слова 

Навчально-перцептивні дії: добір графічної моделі до слова-зразка, добір 

слова до графічної моделі-зразка, відтворення звукової оболонки слова. 

Обладнання: графічні моделі слів; індивідуальні матриці (таблиці) із 

графічними позначками мовних звуків угорі та словами для аналізу ліворуч.  

Методичні рекомендації. 2 клас. Учитель, за першим варіантом, пише на 

дошці слово-назву тварини (заєць), зображує графічні моделі трьох слів (заєць, 

єнот, білка), пропонує дітям гучно промовити звуки заданого слова і дібрати до 

нього відповідну звукову схему; за другим варіантом – зображує графічну модель 

одного слова (півень), пише три слова (фазан, дятел, півень), формулює завдання 

дібрати слово до заданої моделі; за третім – пише три слова (лисиця, ведмідь, 

куниця), зображує впереміж графічні моделі трьох слів, учні з’єднують лініями 

відповідні слова і звукові схеми: 
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Відтворення звукової оболонки слова здійснюється шляхом моделювання 

звукової форми зазначених вище лексем графічними фішками та заповнення 

розширених звукових матриць (таблиць): школярі послідовно й голосно 

промовляють звуки пропонованого слова, зображують його графічну і фонетичну 

моделі (умовними символами та буквами у квадратних дужках; спосіб накреслення 

позначки дзвінкості приголосного звука фахівець порівнює з письмом 

горизонтальної хвилястої лінії, що є нижнім елементом цифри “2” або верхнім 

елементом цифри “7”), систематизують звуки на основі характеристики їхніх 

артикуляційних і акустичних властивостей. Як об’єкти аналізу доцільно 

застосовувати слова зі звуками, розрізнення яких викликає в учнів найбільші 

труднощі – [й] (у сполученні с наступними голосними), сонорні ([р] – [л], [р'] – [л']), 

парні дзвінкі і глухі приголосні (див. п. 4.3). Приклади аналізованих слів: а) єнот, 

їжак, юрта, яхта, малює, стоїть, сідаю, алея; б) гірка – голка, рак – лак, різак – 

літак; в) бити – пити, боки – поки, плід – пліт, дітоньки – тітоньки, злива – слива, 

жити – шити, книжка – кришка, джаз – час, дзиґа – циган, ґедзь – горобець, Гліб – 

хліб, ґава – кава, ґуля – куля.  

 

Слово Графічна модель слова Фонетична модель слова 

Звуки слова 

•́ • 
~ 
– 

~ 
= 

– 
– 

– 
= 

єнот  [й'ено́т] [о́] [е] [н] [й'] [т]  

малює         

бити         

пити         

ґедзь           

горобець         
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Додатковою є зворотна вправа – дітям потрібно за графічною схемою 

синтезувати окремі звуки в слова (хвиля, якір, маяк), записати їх в орфографічній 

формі: 

 

Звуки слова Графічна модель слова Слово 

[л'], [и́], [в], [х], [а]  
 

[к'], [а́], [й'], [р], [і] 
 

 

[й'], [к], [м], [а], [а́] 
 

 

 

3 клас. Педагог пропонує школярам виконати звуковий аналіз слів (із 

ненаголошеними голосними [е], [и], збігом приголосних, злитими приголосними 

[дж͡], [дз̑], [д̑з'], сполученням приголосних [ш] і [ч], подовженими м’якими 

приголосними) – земля, листок, яструб, ячмінь, джміль, ґудзик, дзюркіт, щиглик, 

ящірка, колосся, обличчя або ін. – за таким алгоритмом: пошепки вимовити слово, 

проговорити кожний звук, побудувати графічну і фонетичну моделі слова 

(поступово цей етап можна вилучати), визначити голосні, приголосні звуки, 

виділити серед приголосних звуків дзвінки і глухі, тверді та м’які.  

 

Зразок. Яструб 
~ 
= •́ 

– 
– 

– 
– 

~ 
– • 

~ 
– 

 

  [й'а́струб]  

 голосні [а́], [у]  

 приголосні [й'], [с], [т], [р], [б]  

 пр. дзвінкі [й'], [р], [б]  

 пр. глухі [с], [т]  

 пр. тверді [с], [т], [р], [б]  

 пр. м’які  [й']  
 

Закріпленню знань про властивості мовних звуків сприятиме розв’язання 

задач за схемами, як-от: 

 

    [ж]  [ш] ?     

            

    [ш]  [ж] ?     

            

    [д]  [д'] ?     

            

    [д']  [д] ?     
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Фахівець висловлює прохання вимовити звук [ж] і запитує: “Як потрібно 

змінити артикуляцію [ж], щоб утворити [ш]”? Учні пошепки проговорюють 

послідовність аналізованих звуків, визначають розрізнювальну ознаку (участь 

голосу) та відповідають: “Потрібно вимовити [ж] без голосу”. За іншим варіантом 

учитель пропонує промовити звук [д] і ставить запитання: “Діяльність яких органів 

мовлення треба змінити, щоб перетворити [д] на [д']?” Школярі проговорюють цю 

пару звуків, порівнюють їхні артикуляційні властивості (у разі необхідності педагог 

концентрує увагу дітей на роботі язика і губ) і роблять висновок: “Спинку язика 

треба наблизити до твердого піднебіння, губи напружити, куточки губ розтягнути в 

боки”. Далі умови задач змінюються на протилежні, третьокласники формулюють 

нові відповіді: вимовити [ш] із голосом; для перетворення [д'] на [д] – необхідно 

дещо нижче опустити спинку язика, зменшити напруження губ, не розтягувати їхні 

куточки. 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю слів, що є 

об’єктами обстеження, кількістю звуків у слові, щільністю їхньої артикуляції; 

варіанти виконання завдань учні можуть обирати самостійно.  

 

Е.10 Навчально-перцептивні завдання для формування способів слухового 

музичного сприймання 

 

Е.10.1 Акустичні властивості музичних звуків. Умовні позначення акустичних 

властивостей музичних звуків (актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація музичних звуків за акустичними 

властивостями. 

Обладнання: репродукція картини А. Куїнджі “Хмари”, малюнок клавіатури 

фортепіано, нотний і аудіозапис музичних творів: С. Майкапар “Полька”, “Хмари 

пливуть”, “Дударик”(в обробці М. Леонтовича), таблиці тривалостей, динамічних 

відтінків, “Музична грамота”. 

Методичні рекомендації. Педагог виконує фортепіанні мініатюри 

С. Майкапара “Полька”, “Хмари пливуть” або відтворює їхній аудіозапис; звертає 
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увагу другокласників на контрастний характер засобів музичної виразності: “Як 

можна схарактеризувати звуки “Польки” за висотою? (Високі, легкі, світлі). 

Подивіться на нотний запис твору (проектує музичний текст на екран). У якому 

ключі записані ноти? (У скрипковому). Які звуки музичного твору – низькі, середні, 

високі – записують композитори в цьому ключі? (Середні та високі). Чи багато в 

тексті нотних знаків на додаткових зверху лініях? Правильно, таких нот багато, вони 

позначають дуже високі звуки – другої та третьої октави (показує зазначені октави 

на малюнку клавіатури, програє на фортепіано). Тепер роздивіться таблицю 

тривалостей музичних звуків і пригадайте, як ці тривалості називаються? Скажіть, 

якими за тривалістю є більшість музичних звуків “Польки”? (Восьмі, шістнадцяті). 

Простукайте олівцем ритмічний малюнок музичного фрагменту (виконує першу 

фразу в дещо повільному темпі)”. Під час аналізу звучання і нотного запису п’єси 

“Хмари пливуть” учні встановлюють, що на його початку звуки дуже низькі, важкі 

та довгі, записані в басовому ключі, нотами з кількома додатковими лініями внизу 

(малої і великої октави), четвертними і половинними за тривалістю; відзначають 

появу високих звуків (12–15 такти), записаних у скрипковому ключі, – наче хмари 

розступилися та линуло сонячне світло, – синхронний рух мелодії в середньому і 

низькому регістрах (18–21 такти) і остаточне повернення низьких звуків (буде 

доцільним повторне слухання музичної мініатюри з паралельним спогляданням 

репродукції картини А. Куїнджі “Хмари”). 

Далі вчитель пропонує аудіозапис української народної пісні “Дударик” в 

обробці М. Леонтовича у виконанні мішаного хору; підводить дітей до усвідомлення 

головних ознак цього твору: “Зразком якої музики – інструментальної чи    

вокальної – є прослуханий музичний твір? (Вокальної). А попередні п’єси? 

(Інструментальної). Які виконавські голоси ви почули? (Чоловічі, жіночі). Контраст 

яких динамічних відтінків яскраво виявляється в цій пісні? (Гучно і тихо)”. Фахівець 

пропонує при повторних прослуховуваннях проілюструвати поступове посилення 

звучання – розведенням долонь у боки, різку зміну динаміки – розкриттям долонь і 

розведенням пальців на f (форте) і закриттям долонь, збиранням пальців у пучок на 

p (піано), поступове послаблення звучання – наближенням долонь одна до одної. 
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Е.10.2 Звуковий аналіз мелодії. Алгоритм обстеження звуків мелодії 

Навчально-перцептивні дії: добір графічної моделі до мелодії-зразка, добір 

мелодії до графічної моделі-зразка, відтворення акустичних властивостей мелодії в 

співах, інструментальній грі, музично-ритмічних рухах. 

Обладнання: схеми мелодійно-ритмічних фігур, картки-такти фрагментів 

пісень, схема із зображенням звукоряду (музична “столбиця”); індивідуальні набори 

графічних моделей музичних звуків, матриці-звукоряди, картки-такти із 

звуковисотними і метро-ритмічними рисунками, схеми задач на усвідомлення 

систематизації музичних звуків за тембром, дитячі ударні інструменти. 

Методичні рекомендації. 2 клас. Педагог програє мелодію (І-ІІ-ІІІ-ІV, V – V,  

V – III, I – I; П ПІ ІІ І І І), організовує її аналіз: “Послухайте мелодію. У якому 

напрямку – висхідному, на одній висоті або низхідному – вона рухається на своєму 

початку (програє перший такт)? (У висхідному). Як це відбувається: плавно, 

поступово – зі сходинки на сходинку – чи стрибкоподібно? (Поступово). Якими є 

звуки мелодії – короткими чи довгими? (Короткими). Чи змінюється висота звуків у 

середній частині мелодії (програє другий такт)? (Ні, звучать однакові за висотою 

звуки). Якими ці звуки є за тривалістю? (Довгими). Яким стає напрямок мелодії далі 

та наприкінці звучання (програє третій і четвертий такти)? (Низхідним і на одній 

висоті). Як рухаються звуки вниз: послідовно або стрибками? (Стрибками)”. Якими 

звуками – короткими чи довгими – завершується мелодія? (Довгими). Учитель ще 

раз програє мелодію, пред’являє три мелодійно-ритмічні схеми та висуває завдання 

вибрати серед них ту, яка відповідає почутій мелодії:  
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Іншим варіантом вправи є добір мелодії до її мелодійно-ритмічної схеми: 

фахівець демонструє графічне зображення поспівки “Санчата” [439, с. 90], спонукає 

школярів до визначення її характерних ознак: “Розгляньте схему і скажіть, як 

починається мелодія, яку потрібно відгадати, – у плавній послідовності звуків чи 

стрибками? (Стрибками). Якими є ці стрибки – висхідними чи низхідними? 

(Висхідними). У якому напрямку мелодія рухається далі? (Низхідному). Знайдіть на 

схемі ту частину, яка відбиває рух мелодії на одній висоті (один з учнів виходить до 

дошки і показує відповідний фрагмент – четвертий такт). Що ви можете сказати про 

тривалість звуків – вони короткі чи довгі? (І короткі, і довгі)”. 

 

 

Після цього учні слухають добре відомі їм пісні – “Ходить гарбуз по городу” 

(українська народна; 2 такти), “Диби-диби” (музика В. Верховинця, слова народні; 

4 такти) – й аналізований твір, упізнають задану мелодію, сигналізуючи про це 

підняттям руки. У подальшому можна замінювати мелодійно-ритмічну схему 
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нотним записом, чергувати або обирати інші об’єкти звукового аналізу, 

демонструвати відразу всі графічні моделі й ідентифікувати їх із почутим музичним 

матеріалом. 

Навчальні завдання, спрямовані на відтворення провідних акустичних ознак 

мелодії, доречно організовувати із застосовуванням звукових матриць (таблиць), що 

відображають висотні та ритмічні відношення між звуками. Педагог виконує на 

фортепіано чи іншому музичному інструменті найпростішу поспівку на одній, двох 

або трьох суміжних ступенях, як-от: 1) І – І, І-І-І-І; І ІП П; 2) І-І – І, І-І – І;              

П ІП І; 3) І – ІІ-ІІ, І – І; І ПІ І; 4) І – ІІ, І-ІІ – І; І ІП І; 5) І-ІІ-І-ІІ, ІІІ – І; П ПІ І; 

6) І – ІІ-ІІ, ІІІ-ІІ – І; І ПП І. Діти слухають поспівку, під час наступного 

програвання – голосно проспівують на римтосклади (та, ті-ті; ді-лі, дон), 

відбиваючи рух і тривалості звуків рукою, викладають на матриці їхні моделі в 

почутих відношеннях (синхронно проспівують мелодію із закритим ротом на звук 

[м]): 

 

 
 

По закінченні завдання фахівець демонструє мелодійно-ритмічну модель 

відтворюваної поспівки та запитує: “Чи так у вас вийшло?”. Вправа повторюється на 

іншому музичному матеріалі. 

Надалі другокласники, об’єднані за способом музикування на кілька груп 

“вокалістів” й “інструменталістів”, розучують і виконують під акомпанемент 

учителя поспівки з ритмічним супроводом за схемами-партитурами, які, окрім 

висоти і тривалості, моделюють ще динамічні та темброві відмінності звуків 

музики:  
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  Перша група учнів  Равлику, равлику, 

      Покажи нам ріжки, 

  Друга група учнів  А ми тобі щавлику 

Вирвем край доріжки (А. Польшиков) 

 

 

   Перша група учнів  Хвіст трубою, спритні ніжки –  

       Плиг із гілки на сучок! 

   Друга група учнів  Носить білочка горішки 

В золотий свій сундучок (Г. Бойко) 

 

 

  Перша група учнів  Сонячні зайчики, 

      Любі побігайчики, 

  Друга група учнів  Ви у мене на щоці, 

      Ви у мене на руці (О. Стрілець) 
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3 клас. Після попереднього розспівування з акомпанементом учні 

вправляються у співі a cappella за музичною “столбицею” – вертикальною 

розмежованою шкалою (червоні довгі риски позначають стійкі, чорні короткі – 

нестійкі ступені мажорного чи мінорного ладу, а відстань між рисками відбиває 

співвідношення тонів і півтонів означених звукорядів). Учитель рукою (указкою) 

показує рух звуків ладу, школярі неголосно і не дуже швидко інтонують 

пропоновані мотиви на задані склади (ті-ті, та; ді-лі, дон) або з назвою нот, які 

можна написати праворуч схем. У разі відхилення звучання здійснюється 

гармонійна інструментальна підтримка.  

 

 

       мажорний звукоряд             мінорний звукоряд 

 

Типовими вправами є такі: спів висхідних, низхідних відрізків звукоряду із 

трьох (так званий трихорд: І-ІІ – ІІІ, ІІІ-ІІ – І; П ІП І) і п’яти звуків (пентахорд:     

І-ІІ-ІІІ-IV, V – Z, V-IV-III-II, I – Z; П ПІ ZП ПІ Z); цих самих відрізків 

звукоряду з поверненням (І-ІІ-ІІІ-ІІ, І – Z; П ПІ Z; І-ІІ-ІІІ-IV, V-IV-III-II, I – Z;      

П ПП ПІ Z); усієї гами, як варіант – із повторенням окремих звуків (I-I-II-II,   

III-III – IV, V-V-VI-VI, VII-VII – VIII; VIII-VIII-VII-VII, VI-VI – V, IV-IV-III-III,       

II-II – I; П ПП ІП ПП І); оспівування стійких ступенів (I – VII-II, I – Z або    

III – IV-II, III – Z; І ПІ Z); спів тонічного тризвуку (I-III – V, III-V – I, I-V – III,      

V-III – I; П ІП ІП ІП І); стрибків (V – I, V – I, I – V, VIII – Z; І ІІ ІІ ІІ Z). 

Після опанування наведених фрагментів третьокласники виконують їхні комбінації: 

1) пентахорд + оспівування V ступені + пентахорд + оспівування І ступені           
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(I-II-III-IV, V – VI-IV, V – Z, V-IV-III-II, I – II-VII, I – Z; П ПІ ПІ ZП ПІ 

ПІ Z); 2) тонічний тризвук + повторення й оспівування V ступені + пентахорд + 

повторення й оспівування І ступені (I – III, V – V, IV – VI, V– Z, V-IV-III-II, I – I,   

VII – II, I – Z; І ІІ ІІ ІІ ZП ПІ ІІ ІІ Z) тощо. 

На закріплення способів обстеження властивостей музичних звуків спрямовані 

завдання композиційного характеру. Педагог пропонує дітям уявити себе 

композиторами та придумати мелодії за звуковисотними і метро-ритмічними або 

лише за метро-ритмічними схемами. У першому випадку учні створюють поспівку 

на вірш Н. Забіли “Котик-Воркотик”, виконують її дуетом (двома групами) у формі 

діалогу “запитання – відповідь”: 

 

 
 

  Перший учень   Котику-Воркотику, 

      Йдеш ти звідкіля? 

  Другий учень   У палаці був я, 

      Бачив короля! 

  Перший учень   Котику-Воркотику, 

      Що ж ти там робив? 

  Другий учень   Я під ліжком мишку 

      Мало не схопив! (Н. Забіла) 

 

У другому випадку школярі складають мелодію, зображують напрям її руху 

стрілочками в тактовій стрічці, визначають динамічні відтінки і темп виконання, 

програють на металофоні (ксилофоні, фортепіано): 
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Упорядкуванню тембрових сенсорних вражень доцільно присвятити задачі на 

систематизацію музичних звуків за названою властивістю (зауважимо, що умовою 

ефективного розв’язання таких задач є багаторазове сприймання й аналіз музичних 

творів, порівняння й упізнавання звучання різних інструментів, інструментальна і 

вокальна виконавська діяльність третьокласників). Діти отримують схеми, що 

відбивають класифікаційні зв’язки між інструментами симфонічного оркестру і 

співацькими голосами, конкретизують їхні групи або добирають до них відповідні 

назви-узагальнення. Попередній аналіз умов і вимог задач здійснюється шляхом 

постановки низки завдань і запитань, наприклад: “Подивіться на зображення 

музичних інструментів, назвіть їх (демонструються ілюстрації скрипки, альта, 

віолончелі, контрабаса, арфи, рояля). Що є джерелом звучання цих інструментів? 

(Струни). Отже, до якої групи інструментів симфонічного оркестру належать 

скрипка, альт, віолончель, контрабас, арфа, рояль? (Струнних). Тепер розгляньте 

інші зображення (учитель пред’являє ілюстрації флейти, гобоя, кларнета, фагота). 

Назвіть послідовно всі інструменти. Що вони нагадують за своєю формою? 

(Трубки). Яким є джерело їхнього звучання? (Струмінь повітря, видихуваний 

виконавцем). Пригадайте, із якого матеріалу виключно їх раніше виготовляли? (Із 

дерева). Тож яку групу оркестру складають флейта, гобой, кларнет, фагот? 

(Дерев’яних духових). Окрім дерев’яних духових, є в оркестрі ще й мідні духові 

інструменти. Чому їх так називають? (Їх вироблено з міді та її сплавів з іншими 

металами). Назвіть інструменти цієї групи (демонструє ілюстрації валторни, труби, 

тромбона, туби). На що вони схожі? (На скручені трубки). Чому їх теж вважають 

духовими, яке джерело їхніх звуків? (Видихуване музикантом повітря). А як 

називаються ці інструменти (експонує зображення великого і малого барабанів, 

литавр, тарілок, трикутника, бубна, ксилофона)? За допомогою чого виконавці 

видобувають із них звуки? (За допомогою ударів). До якої ж групи належать 

барабани, литаври, тарілки, трикутник, бубон, ксилофон? (Ударних інструментів). 

Чи можна одним словом назвати музику, виконувану на всіх згаданих інструментах? 

(Інструментальна музика). А якщо її співають? (Вокальна музика). Які групи 

співацьких голосів ви знаєте? (Дитячі, жіночі, чоловічі). Назвіть жіночі голоси. Який 
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із них є вищим за інший? (Сопрано, альт; вищим є сопрано). Назвіть чоловічі 

голоси. Який із них є нижчим за інші? (Тенор, баритон, бас; нижчим є бас). Далі 

учні добирають до схем потрібні картки-відповіді.  

 

 

 музика =  +    
 

 музичні інструменти =  +  +   
 

 співочі голоси =  +  +   
 

 

   інструментальна  ударні  дитячі  духові  
 

 жіночі  струнні  чоловічі  вокальна    

 

 

 скрипка + альт + віолончель + контрабас = ?  
 

 флейта + гобой + кларнет + фагот = ?  
 

 валторна  + труба + тромбон + туба = ?  
 

 барабан + литаври + тарілки + бубон = ?  
 

 

  мідні духові  ударні  дерев’яні духові  струнні   

 

 

       сопрано + альт = ?  
 

 тенор + баритон + бас = ?  
 

 

      чоловічі голоси  жіночі голоси         

 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю мелодій, що 

є об’єктами обстеження, кількістю звуків мелодії, наявністю або відсутністю 

інструментального супроводу співів і ритмічних вправ; варіанти виконання завдань 

школярі можуть обирати самостійно.  
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Е.11 Навчально-перцептивні завдання для формування способів дотикового 

фізико-механічного сприймання 

 

Е.11.1 Фізико-механічні властивості речовин і матеріалів (актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація об’єктів за фізико-механічними 

якостями. 

Обладнання: непрозорий мішечок зі шнурками-затяжками з обох кінців, 

наповнений дрібними предметами (металева ложка, монета, м’яка іграшка із 

штучного хутра, гумовий шиповий масажний м’ячик, скляна кулька); два 

контейнери, картки-маркування для контейнерів із назвами фізико-механічних 

властивостей. 

Методичні рекомендації. Учитель формулює завдання занурити обидві руки в 

“чарівний мішечок”, вибрати будь-який предмет, назвати й охарактеризувати його, 

після чого впевнитися на зір у правильності своїх припущень. У разі необхідності 

фахівець керує ходом обстеження об’єктів сприймання, ставлячи учню навідні 

запитання: “Що ти тримаєш у руках? Із якого матеріалу виготовлено цей предмет? 

Чи піддається він стискуванню? Яка в нього поверхня? Який він за теплотою?” 

Вийняті з мішечка предмети потрібно розкласти в контейнери з маркуваннями 

“Тверді”, “М’які”, які далі замінюються позначками “Гладкі”, “Шорсткі” та “Теплі”, 

“Холодні”, систематизація повторюється за іншими якостями. За умов організації 

групової або фронтальної навчально-перцептивної діяльності на впізнавання й 

упорядкування об’єктів почергово здійснюють окремі школярі. 

 

Е.11.2 Алгоритм обстеження фізико-механічних властивостей 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів за зразком фізико-механічних 

властивостей, відтворення фізико-механічних властивостей зразка. 

Обладнання: фланелеві окуляри, пов’язки, ширма-екран; парні картки, покриті 

різними матеріалами: штучне хутро, шліфувальний папір, глянцевий папір, краплі 

розплавленого воску, тонка мотузка, цілі сірники, ламані сірники, фольга, бархат 

(тканина або папір), вельвет; парні повітряні кульки із наповнювачами: гречана, 
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рисова, пшоняна крупи, горох, квасоля, соняшникове насіння, пісок, гель для 

волосся, вода, контейнери з означеними наповнювачами; розноси з наборами 

природних матеріалів і предметів різної фактури для сортування й упізнавання на 

дотик, полімерні мисочки; пластикові пляшки з холодною, теплою і гарячою водою, 

ємність для води. 

Методичні рекомендації. 2 клас. Педагог знайомить дитину із об’єктами 

сприймання – парними картками-шершавчиками, розміщеними в коробці, – 

пропонує надіти фланелеві окуляри, узяти в руки й обмацати будь-яку картку, 

словесно описати, на що схожа її поверхня, дібрати картку з таким самим 

покриттям. Оперування повітряними кульками, наповненими за допомогою лійки 

різними матеріалами, здійснюється за схожою методикою: учень щупає кульку і 

знаходить серед інших таку саму. Після ідентифікації всіх об’єктів школяр обстежує 

на зір і на дотик наповнювачі, вміщені в контейнери (до контейнерів із водою і 

гелем додаються скляні палички, рухи якими допоможуть відчути густину 

розчинів), визначає, яка саме речовина знаходиться в кожній парі кульок. Далі 

виконується гра “Завдання для Попелюшки”: діти по 5 осіб сідають за стіл, на якому 

розміщений рознос із природними матеріалами (каштани, жолуді, шишки, горіхова 

шкаралупа, сухі плоди шипшини) або дрібними предметами (ґудзики, намистинки, 

монети, ластики, шашки), і сортують суміші в окремий посуд (попередньо учасники 

домовляються, який саме матеріал вони вибиратимуть, потім змінюють об’єкти 

вибору). Спочатку ігрова дія виконується під контролем зору, далі – із зав’язаними 

очима.  

Збагаченню способів дотикового обстеження сприятимуть дослідження 

міцності паперу, тканин, ниток (зіставлення на розрив гладкої та м’ятої, сухої та 

зволоженої паперових смужок, паперу і картону, паперу і тканини, ниток однакової 

товщини, але різного походження та призначення, наприклад, бавовняної та 

вовняної, вишивальної та швейної), властивостей сухої та змоченої глини, глини і 

пластиліну, впливу на пластилін тепла і води, можливостей згинання та скручування 

різних видів дроту; обробка (різання, проколювання отворів) і з’єднання (клеєм, 
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шипами, нитками, дротом) свіжих і сухих природних матеріалів – гілок, листя, 

квітів, коренів, кори, жолудів, каштанів, шишок тощо. 

3 клас. Відтворення фізико-механічних якостей об’єктів сприймання 

передбачено у вправах на змішування води різної температури: учитель кладе на 

стіл пластикову пляшку з теплою водою, пропонує торкнутися її (нижньою 

частиною долоні, пальці трохи зігнуті та підняті вгору), запам’ятати її температуру 

та, змішуючи в окремій ємності холодну і гарячу (не вище за 45°) воду з інших 

пляшок, отримати розчин заданої температури. Контроль за ступенем теплоти 

здійснюється синхронним прикладанням однієї руки до зразка, другої – до ємності з 

водною сумішшю або зануренням у неї.  

На забезпечення поступового згортання і скорочення дотикових операцій 

орієнтовані вправи на впізнавання предметів типу “Що це?”. Дитина простягає руку 

за ширму-екран, фахівець пред’являє об’єкт обстеження (камінець, клаптики 

офсетного паперу, тканини, вати, хутра, скляну і металеву пластини, дерев’яну і 

пластмасову лінійки, ластик, целюлозну губку тощо), просить злегка надавити на 

нього пальцями, але не рухати ними, визначити і назвати предмет за фактурою 

поверхні. 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю об’єктів 

обстеження або їхніх груп, ступенем прояву в них фізико-механічних властивостей; 

варіанти виконання завдань учні можуть обирати самостійно. 

 

Е.12 Навчально-перцептивні завдання для формування способів дотикового 

просторового сприймання 

 

Е.12.1 Форма, відносна величина предметів (актуалізація знань) 

Навчально-перцептивні дії: систематизація об’єктів за формою і розміром. 

Обладнання: непрозорий мішечок зі шнурками-затяжками з обох кінців, 

ширма-екран; картки-матриці із серіацією кругів (куль) угорі та фігурами мітками 

ліворуч, моделі площинних і об’ємних геометричних фігур (по два трикутники, 

прямокутники, квадрати, конуси, циліндри, куби, що пропорційно різняться за 
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розміром), набори із трьох моделей об’ємних фігур – куби різного розміру; 

прямокутні паралелепіпеди, однакові за висотою і шириною та різні за довжиною; 

циліндри, однакові за товщиною та різні за висотою, однакові за висотою та різні за 

товщиною. 

Методичні рекомендації. Учитель демонструє об’єкти сприймання, просить 

школяра згадати назви цих геометричних фігур, ховає пред’явлені моделі в мішечок, 

керує процесом дотикового обстеження шляхом постановки таких завдань і 

запитань: “Візьми будь-яку фігуру, обмацай її обома руками. Яка це фігура? Вона є 

площинною чи об’ємною? Переклади фігуру в ліву руку, а правою знайди фігуру 

такої самої форми. За якою ознакою фігури різняться між собою? (За розміром). Ти 

тримаєш у правій (лівій) руці більшу чи меншу за розміром фігуру ти? Дістань із 

мішечка обидві фігури і розташуй на потрібній картці-лото в заданому 

співвідношенні”:  

 

     Площинні фігури     Обємні фігури    

        
     

  
  

           

            
 

    

           

            

 

    

           

            
 

    

           
  

Далі другокласники почергово обстежують на дотик об’ємні фігури, 

розміщені за ширмою-екраном, установлюють взаємини між ними за розміром, 

прикладаючи їх один до одного певними способами. Педагог висуває завдання й 

запитує: “Порівняй куби за величиною. Знайди серед них найбільший, середній і 

найменший за розміром. Поклади перед собою той куб, що є найбільшим, постав на 

нього трохи менший, а зверху – найменший. Проведи вказівними і середніми 

пальцями зверху вниз з боків кубиків (натискуванням зверху утримує конструкцію 

від падіння). Чи відчувається поступове збільшення розмірів фігур? Пригадай, яку 

назву мають ці фігури? (пред’являє прямокутні паралелепіпеди; якщо в дитини 

виникають труднощі в їхньому називанні, застосовує слово “брусочки”, проте із 
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синхронним нормативним позначенням). Чим вони різняться? Вибери серед них 

найдовший, знизу приклади до нього коротший, а ще нижче – найкоротший. 

Перевір, чи однакові ці фігури за висотою і шириною: склади їх в один ряд, обмацай 

місця збігу (натискуванням з боків учитель утримує фігури від роз’єднання). Чи є 

перепади розмірів при переході фігур одна в одну? (Ні, перепадів немає, висота і 

ширина фігур однакові). Упорядкуй циліндри (виставляє фігури, однакові за 

товщиною і різні за висотою) зліва направо від найвищого до найнижчого, 

приставляючи їх бічними поверхнями. “Походи” пальцями по фігурах, як по 

драбині. Помічаєш, як зростає (спадає) їхня висота? Поклади циліндри на стіл 

бічними поверхнями, злегка покатай їх, притисни один до одного. Проведи пальцем 

по фігурах зліва направо та навпаки (натискуванням із боків фахівець утримує 

фігури від роз’єднання). Що можна сказати про їхню товщину? (Вона однакова). 

Склади “гірку” з інших циліндрів (демонструє фігури, однакові за висотою і різні за 

товщиною) від найтовстішого до найтоншого. Погладь конструкцію пальцями з 

боків зверху вниз (натискуванням зверху педагог утримує фігури від падіння). 

Скільки разів відчувалося зростання товщини? (Два). Постав фігури поряд одна з 

одною, поклади на них зверху долоню. Чи однакові циліндри за висотою? 

(Однакові).  

 

Е.12.2 Складна форма предметів. Алгоритм дотикового обстеження            

складної форми  

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів складної форми за зразком, 

відтворення складної форми об’єктів за зразком. 

Обладнання: ширма-екран, фланелеві окуляри; моделі геометричних фігур із 

цупкого картону (по два квадрати довжиною сторони 4 см, прямокутники 6 см × 

4 см) із отворами різної форми всередині, геометричні композиції (“рибки”, 

“вітрильники”), виготовлені з оксамитового паперу і наклеєні на картонні картки, 

елементи геометричних композицій, аркуш паперу. 

Методичні рекомендації. 2 клас. Учитель розміщує за ширмою-екраном 

фігури з отворами, почергово пред’являє для ознайомлення два зразки, ідентичні 
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об’єктам вибору, формулює завдання запам’ятати на дотик форму фігури і знайти 

серед інших таку саму, пояснює способи гаптичного обстеження об’єктів 

сприймання: “Тримай фігуру лівою рукою, а правою досліди її зовнішній контур. 

Веди великим пальцем внизу, вказівним і середнім – угорі фігури. Повертай її 

потрохи правою рукою, лівою злегка утримуй за контур, відчуй, як він рухається 

між пальцями. Якої форми ця фігура ззовні? Поклади фігуру на ліву долоню, 

пальцями правої руки обстеж її поверхню. Встав указівний палець у внутрішній 

отвір, обведи його контур. Яку форму він має? Тепер просунь в отвір великий 

палець правої руки, а вказівний і середній помісти на зовнішній контур фігури. 

Повертаючи лівою рукою, общупай фігуру ще раз. Отже, яка в тебе фігура? 

(Квадрат із круглим отвором усередині; прямокутник із прямокутником усередині)”.  

 

Далі школяр робить вибір потрібного об’єкта, виймає його із-за ширми, 

фахівець пропонує поєднати вибрану фігуру зі зразком, підтвердити чи спростувати 

їхню ідентичність. 

У наступному ігровому завданні моделюються інші способи дотикового 

обстеження об’єктів. Педагог знайомить дитину з об’єктами вибору – “мальками 

риб” в акваріумі, – звертає увагу на те, що вони мають різні за формою тулуби і 

хвостики та пливуть у різних напрямках, ховає дидактичний матеріал за ширму, 

повідомляє умови виконання гри: общупати надану “рибку” і знайти її серед інших.  

 

Після цього вчитель демонструє дітям за екраном дві фігури (кожну окремо), 

керує ходом їхнього обстеження: “Знайди пальцями обох рук верхній плавник 
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малька, просувай пальці вниз по контуру і поєднай їх на нижньому плавнику. 

Обведи контур тулуба. Яку форму він тобі нагадує? Із якого боку тулуба 

знаходяться око і рот малька? Отже, у якому напрямку він пливе? Досліди контур 

хвостика. Якої він форми? Обмацай рибку ще раз, запам’ятай її форму і напрямок 

руху та знайди в акваріумі таку саму”. По закінченні ігрової дії фахівець відкриває 

ширму, радить дитині прикласти зразок зверху чи знизу вибраного об’єкта й 

упевнитись у правильності прийнятого рішення, а в разі помилки – знайти 

відповідну фігуру. 

3 клас. Педагог кладе перед учнем аркуш паперу, поряд виставляє контейнер із 

деталями різної геометричної форми, вирізаними з оксамитового паперу, висуває 

вимогу скласти вітрильник за зразком, що знаходиться за ширмою, через навідні 

завдання та запитання допомагає дитині впізнати його на дотик: “Обстеж 

вітрильник обома руками, переміщуючи пальці по його контуру зверху вниз. 

Общупай найбільшу за розміром частину парусника. Це корпус судна. Який він за 

формою? Він розміщений догори довшою чи коротшою стороною? Скільки вітрил у 

судна, якої вони форми? Порівняй вітрила за розміром, зліва знаходиться менший чи 

більший із них, а справа? Якими кутами їх повернуто один до одного? (Прямими). 

Якої форми у вітрильника прапорець, у який бік спрямований? Знов обмацай судно і 

приступай до його конструювання: вибери корпус, потім – вітрила і прапорець, 

розмісти деталі у потрібних співвідношеннях”. 

 

 

 

За цим варіантом школяр складає композицію під контролем зору (на столі, 

поза ширмою), за необхідності – повертає руку або обидві руки за екран, обстежує 

зразок додатково, без обмеження кількості проб. За другим варіантом третьокласник 
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надягає фланелеві окуляри, самостійно сприймає іншу модель вітрильника (під час 

характеристики деталей фахівець радить дитині застосовувати терміни “півовал”, 

“півкруг” і термінологічні словосполучення “опуклим боком вниз”, “опуклим боком 

вправо”), далі, не знімаючи окулярів, відтворює її з відстрочкою в часі 10–15 с. 

Після складання фігур учитель забезпечує їхнє зорове зіставлення зі зразками та 

здійснення необхідних виправлень. Можна оформити такі композиції у вигляді 

аплікацій. 

Примітка. Складність навчальних завдань регулюється кількістю об’єктів 

обстеження або їхніх груп, збільшенням градацій геометричних фігур за розміром і 

способом взаємного розміщення; варіанти виконання завдань учні можуть обирати 

самостійно.  

 

Е.13 Навчально-перцептивні завдання для формування способів асоціативного 

зорово-дотикового просторового сприймання 

 

Е.13.1 Складана форма предметів. Алгоритм зорово-дотикового обстеження 

складної форми 

Навчально-перцептивні дії: вибір об’єктів складної форми на основі зорово-

дотикового обстеження зразка, відтворення складної форми об’єктів на основі 

зорово-дотикового обстеження зразка.  

Обладнання: моделі геометричних фігур – картонні картки з виїмками 

складної форми, вкладні елементи, що різняться за загальною формою, формою та 

ракурсом окремих елементів; індивідуальні шаблони метеликів і кругів різного 

розміру, прості олівці, пластилін, стеки, дощечки для ліплення, паєтки, картонні 

картки-основи для виготовлення виробів у техніці пластилінографії; ящик 50 см ×  

70 см × 8 см із водостійкого матеріалу, пісок (або кухонний піднос, манна крупа), 

вологі серветки. 

Методичні рекомендації. 2–3 класи. Педагог демонструє об’єкти сприймання – 

фрагменти мозаїки, із яких “випали” серединки, – пропонує школярам поєднати 

відповідні елементи в такий спосіб: оглянути й обвести вказівним пальцем 
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внутрішній контур жовто-зеленого (червоно-фіолетового) фрагмента мозаїки, 

визначити, яку фігуру нагадує його загальна форма (у першому випадку – квадрат 

або прямокутник, у другому – високий або низький чотирикутник), якої форми його 

додаткові деталі; потім, почергово прикладаючи до зразка відповідно забарвлені 

серединки, повертаючи їх у різних напрямках і перевіряючи на дотик співпадіння 

контурів, знайти потрібну частку та заповнити мозаїку. Ігрове завдання 

повторюється за умов надання зразкам іншого просторового положення. 

 

 

 

 

 

 Відтворення складної форми на основі її зорово-дотикового обстеження 

моделює вправляння у пластилінографії. Фахівець експонує зображення кількох 

метеликів, звертає увагу дітей на зовнішню будову і забарвлення їхнього тіла; учні 

розмічають за шаблонами контури метелика та колірних плям на картонній картці 

жовто-зеленого або блакитного кольору (фон трави чи неба), наводять лінії тулуба, 

межі верхніх і нижніх крилець, вусики, визначають і підписують кольори окремих 

частин малюнка.  
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Далі молодші школярі прямими рухами долоні розкачують на дощечці тонкі 

пластилінові джгутики, викладають ними всі силуетні лінії (кінці вусиків 

закручують у спіралі); скочують між указівним і великим пальцем або на дощечці 

дрібні кульки-горошинки з пластиліну потрібного кольору, розміщують їх на 

внутрішній площині зображення метелика – послідовно рядок за рядком, злегка 

притискуючи до картонної основи, – прикрашають деякі з них блискучими 

паєтками. Ускладненим варіантом є виготовлення картин із пластиліну за 

віддаленим зразком або без нього – за власним задумом, із попередньою розміткою 

зображення, застосуванням прийомів загладжування плоских поверхонь, 

сплющення кульок у “коржики”, прищипування, дряпання, вирізування деталей 

тощо.  

Ігри з піском організовуються за такою методикою: учитель малює на піску 

або манці геометричні фігури (прямі, криві, ламані лінії, три-, чотирикутники, круги, 

овали тощо), школяр обводить вказівним пальцем контури наданих зразків, 

зображує лінії під лініями, вписує в многокутники подібні фігури, описує круги і 

овали, відтворює форму, розмір і просторове розміщення об’єктів за словесним 

описом: “Намалюй ламану лінію, під нею – таку саму, але пунктирну лінію. 

Накресли великий квадрат, а в ньому – маленький; зліва від квадратів наведи коло, 

постав у його центрі крапку. Ребром правої долоні проведи хвилясту лінію знизу 

вгору, поряд відтвори “змійку” ребром лівої руки; спробуй намалювати хвилясті 

лінії обома руками разом. Перетвори літеру Л на літеру А; літеру Г на літеру Т, 

літеру С на літеру О, літеру Р на літеру Ф”.  
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Е.14 Навчально-перцептивні завдання для формування способів асоціативного 

слухового фонематичного і музичного сприймання 

 

Е.14.1 Акустичні властивості мовних звуків. Алгоритм фонематично-музичного 

обстеження акустичних властивостей мовних звуків 

Навчально-перцептивні дії: добір мелодійно-ритмічної моделі до слова-зразка, 

добір слова до мелодійно-ритмічної моделі-зразка, відтворення акустичних 

властивостей слова-зразка. 

Обладнання: предметні малюнки птахів, демонстраційні графічні та 

мелодійно-ритмічні схеми дво-, трискладових слів, картки-такти з мелодійно-

ритмічними рисунками; індивідуальні набори графічних моделей слів, графічних 

моделей музичних звуків, аркуші паперу, шаблони нотних станів із двох ліній. 

Методичні рекомендації. 2–3 класи. Педагог актуалізує в учнів знання про 

складову структуру слова, наголошені і ненаголошені склади, ознаки наголошеного 

складу – дещо сильніше і триваліше звучання, – послідовно вимовляє слова ведмідь, 

вовк, крокодил, олень, куниця, ящірка, школярі піднімають відповідну графічну 

модель (окремі учні по черзі викладають моделі на дошці); пропонує прочитати 

написані на дошці лексеми – дрізд, чапля, орел, горлиця, лелека, пелікан – і вибрати з 

них слово, яке відповідає пред’явленій графічній моделі: 

 

 

 

 Для ознайомлення з такою властивістю наголошеного складу, як висота 

звучання [666, с. 42, 67–68] варто організувати спостереження за вимовою слів із 

різною інтонацією. Фахівець пред’являє предметний малюнок сови, горобця, 

папуги, ставить завдання скласти і записати питальне і розповідне речення зі 

словами-назвами та визначити, чи однаково вимовляються в них наголошені склади. 

Проговорюючи слова кілька разів, діти встановлюють, що в першому випадку 

наголошений склад звучить із підвищенням тону (креслять над наголошеним 
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складом знак наголосу і висхідну стрілочку), а в другому – зі спаданням тону 

(креслять над наголошеним складом знак наголосу і низхідну стрілочку).  

 

                                                                                               

                    
Це сова́?     Це горобе́ць?            Це папу́га? 

 

                    
Це сова́.    Це горобе́ць.           Це папу́га. 

 

Потім учитель доводить схожість мови і музики – артикулює слово сова з 

різною інтонацією, супроводжуючи словесний наголос грою на фортепіано чи 

металофоні (до1 – мі1, мі1 – до1 або виразнішим інтервалом до1 – соль1, соль1 – до1), 

горизонтальними рухами руки (легкий, короткий + більш інтенсивний, довгий 

висхідний за умов питального інтонування або короткий + довгий низхідний за умов 

стверджувального інтонування), демонструє дві мелодійно-ритмічні моделі 

(пояснює, що знак акценту “>” означає посилення голосності складу). Учні 

вибирають модель, адекватну звучанню чутного слова: 

 

 

            Сова?        Сова. 

  

У тому ж порядку здійснюється вправляння в аналізі складової структури слів 

горобець і папуга. Для віддзеркалення мелодики слів педагог використовує гру на 

музичному інструменті (до1 – до1 – соль1, соль1 – соль1 – до1 та до1 – соль1 – до1,  

соль1 – до1 – до1), рухи руки (два коротких + довгий висхідний, два коротких + 

довгий низхідний або короткий + довгий висхідний + кроткий низхідний,     

короткий + довгий і короткий низхідні), мелодійно-ритмічні моделі: 
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           Горобець?  Горобець.          Папуга?            Папуга. 

  

У наступних навчальних завданнях передбачено виконання дій із добору слів 

до поданих моделей, а також відтворення ритмічних і висотних взаємин між 

мовними звуками. За першим варіантом школярам потрібно розглянути 

презентовану схему слова, визначити кількість складів і знайти серед них 

наголошений, продекламувати на “та” і “ті” й відбити оплесками мелодійно-

ритмічний рисунок, вибрати із запропонованих відповідні слова. За другим 

варіантом – послухати слово, вимовити його з виразним наголосом і рухами руки, 

скласти на аркуші паперу схему з графічних моделей музичних звуків, розмістити 

знак акценту, додатково – програти встановлене співвідношення складів на 

металофоні, застосовуючи І i V ступені (до1, соль1). 

 

Слова для вибору: скумбрія, окунь, ка́мбала, акула, щука, дельфіни. 

 

 

Слова для моделювання: слива, гранат, яблуко, апельсин?, виноград, цибуля?, 

картопля. 

 По мірі формування в учнів уявлень про такт, слабкі і сильні долі, музичний 

розмір тощо стає можливим зменшення питомої ваги предметного моделювання 

звуковисотних, ритмічних і динамічних властивостей словесного наголосу і перехід 

до фіксування його ознак засобами нотного запису. Діти добирають нотні 
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фрагменти (картки-такти) до заданих слів або слова до нотних фрагментів. У 

кожному випадку фахівець скеровує фонетично-музичний аналіз низкою завдань і 

запитань, на кшталт: “Прочитайте перше слово із записаних на дошці (барвінок). 

Вимовте слово по складах. Скільки всього складів у слові? (Три). Який склад є 

наголошеним? (Другий). А перший і третій? (Ненаголошені). Отже, із сильної довгої 

чи зі слабкої короткої музичної долі починається слово? Правильно, зі слабкої 

короткої долі – ненаголошеного складу. Із питальною чи розповідною інтонацією ви 

зачитували слово? (Розповідною). Проговоріть його ще раз і визначте, із 

підвищенням чи спаданням тону звучить наголошений склад? (Зі спаданням). 

Знайдіть нотний запис слова “барвінок”. Мелодія в ньому починається зі слабкої 

долі, стрибком униз на акцентований звук”. 

Після вибору відповідного фрагменту (другий серед поданих нижче) учитель 

звертає увагу школярів на інші: “Подивіться на третій нотний зразок. Чи нагадує він 

попередній? Дійсно, він теж починається зі слабкої короткої долі. Яку музичну 

інтонацію він містить – низхідну чи висхідну? (Висхідну). Поміркуйте, як треба 

прочитати слово “барвінок”, щоб воно відповідало такій нотній схемі? (Із питанням). 

Вимовте слово так, як його записано нотами. Доберіть інші слова з такою самою 

мелодією (гвоздика?, волошка?). Тепер розгляньте перший музичний такт і поясніть, 

яке слово “сховано” в ньому. Скільки складів має мати це слово? (Три). Перший – 

наголошений, ненаголошений? (Наголошений). Низхідну чи висхідну інтонацію 

відбивають ноти? (Низхідну). Отже, слово потрібно вимовляти з питальною 

інтонацією? (Ні, із розповідною). Упізнайте і проговоріть ці слова (соняшник, лілія, 

і́риси)”.  

 

 
 

Слова для вибору: барвінок, лілія, гвоздика?, соняшник, волошка?, і́риси. 
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Найвимогливішими до асоціативного фонематично-музичного сприймання є 

завдання на відтворення складової структури слова нотами. Об’єктами моделювання 

можуть бути групи лексем: липа, верба, каштан?; ясен, вільха, сосна?. Педагог 

рекомендує учням пошепки вимовити слово з потрібною інтонацією, визначити 

кількість складів, установити відношення між ними за силою, довготою, висотою 

звучання, записати на шаблонах послідовність складів слова нотами різної 

тривалості (ненаголошені склади – четвертними нотами, наголошені – 

половинними), поставити над сильною музичною долею (наголошеним складом) 

знак акценту, накреслити тактові риски: першу – перед сильною долею, другу – 

після третьої долі, ураховуючи паузу.  

 

 

 

Результатом успішного виконання означених завдань є такі варіанти 

елементарного нотного запису:  

 

 

 

 Ускладнення перцептивних дій забезпечить нотування трискладових слів – 

Ксенія, Марина, Віталій?; яблуня, тополя, осика? У цьому разі правильні рішення 

відбивають наведені раніше такти із чотиридольним музичним розміром. Слушним 

буде програвання отриманих мелодійно-ритмічних рисунків на металофоні або 

фортепіано (III і V ступені мажорного ладу). 
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Е.15 Навчально-перцептивні завдання для формування способів асоціативного 

слухового музичного і зорового колірного сприймання 

 

Е.15.1 Акустичні властивості музичних звуків. Алгоритм музично-колірного 

обстеження акустичних властивостей звуків музики 

Навчально-перцептивні дії: добір колірної графічної моделі до мелодії-зразка, 

добір мелодії до колірної графічної моделі-зразка, відтворення звуковисотних 

властивостей мелодії у співах, інструментальній грі. 

Обладнання: аудіозапис музичних творів: П. Берлін “Поросята, які 

маршують”, В. Косенко “Полька”, К. Сен-Санс “Карнавал тварин” (“Акваріум”, 

“Лебідь”, “Слон”), демонстраційні графічні схеми мелодійно-ритмічних фігур 

(темно-червоного, червоного, світло-червоного відтінків); індивідуальні набори 

графічних моделей музичних звуків зазначених кольорів, аркуші паперу, дитячі 

музичні інструменти (металофони). 

Методичні рекомендації. 2–3 класи. Учитель організовує сприймання в 

аудіозаписі творів К. Сен-Санса, виконує на фортепіано п’єси В. Косенка та 

П. Берліна (або їх виконують учні, які навчаються в музичній школі), актуалізує в 

дітей уявлення про відмінності звуків за висотою та пропонує при повторному 

слуханні відбивати звуковисотні властивості п’єс рухами руки.  

Далі педагог запитує, які слова додатково схарактеризують звуки різної 

висоти, акцентуючи на тому, що високі звуки зазвичай асоціюють зі світлими, 

прозорими барвами, звуки середньої висоти – з яскравими, насиченими, а низькі – із 

затемненими, густими кольорами; ставить завдання дібрати до почутих мотивів 

відповідні за відтінками моделі та пояснити свій вибір. При цьому фахівець 

демонструє три схеми одного і того самого мелодійно-ритмічного рисунку, 

зображені трьома відтінками червоного кольору, програє сполучення звуків на 

фортепіано в малій, першій і другій октавах або іншій послідовності. Мелодія має 

бути нескладною, охоплювати дві-три ступені мажорного ладу (наприклад: I-II-III-

III, II-III – I; П ПП І), можна також виконувати її в мінорі та з різною гучністю, що 

стане предметом додаткового аналізу.  
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На наступних етапах завдання видозмінюється та будується за принципом 

протиставлення музичних і колористичних явищ: учитель пред’являє найсвітлішу 

(найтемнішу, середньої світлоти) графічну схему, грає мотив у низькому (високому, 

середньому) регістрі та запитує: “Чи відповідає чутна музика цій моделі?” Школярі 

визначають, коли саме – за першим, другим, третім разом – звучала задана моделлю 

мелодія (За третім разом).  

 

 

 

Із метою підвищення якості диференціювання учнями звуковисотних 

відношень між елементами музичних інтервалів варто застосовувати вправляння в 

їхньому відтворенні. Під час індивідуального консультування педагог програє на 

металофоні чи фортепіано інтервали в межах октави, дитина викладає на аркуші 

паперу колірні моделі різної світлоти відповідно до почутого мелодійного руху. 

Спочатку об’єктами сприймання є широкі музичні інтервали – ч. 8 (до2 – до1),        

в. 7 (до1 – сі1), м. 6 (до2 – мі1). Школяр віддзеркалює їх за допомогою моделей із 

виразними відмінностями в інтенсивності червоного кольору, які розташовує на 

відносно великій відстані один від одного (під час тренувальної проби фахівець за 

допомогою навідних питань підводить учня до усвідомлення руху звуків широкими 

висхідними чи низхідними стрибками). Потім забезпечується розрізнення і відбиття 

вузьких інтервалів – в. 3 (ля1 – фа1), м. 2 (фа1 – соль1) та ч. 1 (до1 – до1) – моделями 

червоного кольору середнього і високого ступеня світлоти, із меншою просторовою 

дистанцією між ними, а при побудові прими – однаковими за світлотою об’єктами, 

через розміщення їх на одній висоті. Правильними будуть такі рішення: 
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            ч. 8                      в. 7                    м. 6                    в. 3                       м. 2                    ч. 1 

 

Урізноманітнити асоціативні музично-колірні чуттєві дії допоможе 

відтворення взаємин між трьома музичними звуками, наприклад, ступенями 

мажорного тонічного тризвуку. Учитель пред’являє певну графічну модель, 

спрямовує дітей на визначення послідовності звуків різної висоти, організовує спів 

цих мотивів (на склади “дон” і “ді-лі”, з акомпанементом і без нього) та програвання 

на металофонах.  

 

 
 

За іншим варіантом педагог виконує мотив на музичному інструменті, 

школярі тихо або з закритим ротом його проспівують, складають мелодійний 

рисунок із графічних моделей звуків, порівнюють результат із наданою для 

перевірки карткою.  
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ДОДАТОК Ж 

 

 
 

Рисунок Ж.1 – Динаміка якості факторів сенсорного розвитку молодших школярів  

(контрольний зріз) 

 

 
 

Рисунок Ж.2 – Динаміка якості параметрів сенсорного розвитку молодших школярів  

(контрольний зріз) 
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Рисунок Ж.3 – Динаміка якості сенсорного розвитку молодших школярів  

(контрольний зріз) 
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Гистограмма: Var25

K-S d=,13380, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок Ж.4 – Гістограма розподілу комплексних оцінок сенсорного розвитку  

учнів контрольної групи 
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Рисунок Ж.5 – Гістограма розподілу комплексних оцінок сенсорного розвитку  

учнів експериментальної групи 1 
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Гистограмма: Var25

K-S d=,15500, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок Ж.6 – Гістограма розподілу комплексних оцінок сенсорного розвитку  

учнів експериментальної групи 2 
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Таблиця Ж.1 – Індивідуальні показники сенсорного розвитку учнів контрольної групи 

№ 
Коефіцієнти показників 

Qрез 
К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 

1 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

2 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

3 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

4 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,634 

5 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,637 

6 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

7 ,75 ,67 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

8 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

9 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

10 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

11 ,75 ,67 ,22 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,650 

12 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

13 ,83 ,78 ,28 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,677 

14 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

15 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

16 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

17 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

18 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

19 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

20 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

21 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

22 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

23 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

24 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

25 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

26 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

27 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

28 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

29 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

30 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

31 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

32 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

33 ,75 ,67 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

34 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

35 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

36 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 



659 

Продовження таблиці Ж.1 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

37 ,75 ,67 ,22 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,650 

38 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

39 ,83 ,78 ,28 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,677 

40 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

41 ,67 ,67 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

42 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

43 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

44 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,37 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,433 

45 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,448 

46 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

47 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

48 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

49 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,47 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,487 

50 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

51 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

52 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

53 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 

54 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

55 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

56 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

57 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,632 

58 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

59 ,75 ,67 ,22 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,665 

60 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

61 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

62 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

63 ,75 ,67 ,22 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,650 

64 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

65 ,83 ,78 ,28 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,677 

66 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

67 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

68 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

69 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

70 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,436 

71 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,43 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,25 ,00 ,459 

72 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

73 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

74 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

75 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

76 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

77 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

78 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

79 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,570 



660 

Кінець таблиці Ж.1 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

80 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

81 ,75 ,78 ,22 ,78 1,00 ,25 ,67 ,60 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,589 

82 ,75 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,634 

83 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,637 

84 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,536 

85 ,75 ,67 ,25 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,67 ,25 1,00 ,75 ,25 ,670 

86 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,00 ,92 ,71 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,25 ,75 ,25 ,00 ,547 

87 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,50 ,67 ,60 ,47 ,67 ,89 ,25 ,92 ,79 ,57 ,25 ,58 ,60 ,64 ,67 ,25 ,88 ,50 ,25 ,628 

88 ,75 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,549 

89 ,75 ,67 ,22 ,67 1,00 ,50 ,73 ,60 ,59 ,70 ,89 ,25 ,92 ,86 ,57 ,25 ,67 ,80 ,71 ,67 ,25 ,88 ,75 ,25 ,650 

90 ,67 ,67 ,19 ,67 1,00 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,557 

91 ,83 ,78 ,28 ,78 1,00 ,50 ,73 ,80 ,65 ,70 1,00 ,25 1,00 ,86 ,64 ,25 ,67 ,80 ,79 ,83 ,25 1,00 ,75 ,25 ,677 

92 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

93 ,67 ,67 ,16 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,555 

94 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

95 ,58 ,56 ,16 ,56 ,80 ,25 ,60 ,60 ,35 ,50 ,78 ,25 ,92 ,64 ,43 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,533 

96 ,58 ,56 ,13 ,56 ,80 ,00 ,53 ,20 ,24 ,50 ,67 ,00 ,67 ,57 ,43 ,00 ,42 ,20 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,436 

97 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,00 ,53 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,57 ,50 ,00 ,42 ,40 ,36 ,33 ,00 ,75 ,00 ,00 ,454 

98 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

99 ,67 ,56 ,13 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,24 ,50 ,67 ,00 ,75 ,71 ,43 ,00 ,42 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,00 ,00 ,465 

100 ,58 ,56 ,13 ,67 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,60 ,89 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,58 ,60 ,50 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,534 

101 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,00 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,00 ,83 ,71 ,43 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,485 

102 ,67 ,67 ,19 ,67 ,90 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,78 ,25 ,83 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,556 

103 ,58 ,56 ,16 ,56 ,90 ,25 ,60 ,60 ,59 ,50 ,89 ,25 ,83 ,71 ,50 ,00 ,50 ,60 ,43 ,50 ,00 ,75 ,25 ,00 ,523 

104 ,67 ,67 ,19 ,78 1,00 ,25 ,60 ,40 ,47 ,50 ,89 ,25 ,83 ,79 ,50 ,25 ,50 ,60 ,43 ,50 ,25 ,88 ,50 ,00 ,574 

 

Примітка. Коефіцієнти показників К1, К7, К9, К17, К24, К25, К28, К29, К31, К32, К33, К36 дорівнюють 1,00. 

 

 

 

 

 

 

 



661 

 

Таблиця Ж.2 – Індивідуальні показники сенсорного розвитку учнів експериментальної групи 1   

№ 
Коефіцієнти показників 

Qрез 
К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 

1 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,00 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,502 

2 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

3 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

4 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,709 

5 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,75 ,67 ,80 ,82 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,794 

6 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,670 

7 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

8 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

9 ,83 ,78 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,860 

10 ,83 ,89 ,81 1,00 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,894 

11 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,679 

12 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,80 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,975 

13 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,976 

14 ,92 ,89 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 1,00 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,92 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,983 

15 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,689 

16 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

17 ,83 ,89 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 ,75 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,873 

18 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

19 ,83 ,78 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,834 

20 ,75 ,67 ,69 ,79 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

21 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,64 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,671 

22 ,83 ,78 ,69 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,92 ,79 ,79 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,822 

23 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

24 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,727 

25 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

26 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

27 ,75 ,67 ,69 ,79 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

28 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,64 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,671 

29 ,83 ,78 ,69 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,92 ,79 ,79 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,822 

30 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

31 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,727 

32 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

33 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

34 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

35 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

36 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

 

 



662 

Продовження таблиці Ж.2 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

37 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,709 

38 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,75 ,67 ,80 ,82 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,794 

39 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,670 

40 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

41 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

42 ,83 ,78 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,860 

43 ,83 ,89 ,81 1,00 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,894 

44 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,679 

45 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,80 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,975 

46 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,976 

47 ,92 ,89 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 1,00 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,92 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,983 

48 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,689 

49 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

50 ,83 ,89 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 ,75 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,873 

51 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

52 ,83 ,78 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,834 

53 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

54 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

55 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

56 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,709 

57 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,75 ,67 ,80 ,82 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,794 

58 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,670 

59 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

60 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

61 ,83 ,78 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,860 

62 ,83 ,89 ,81 1,00 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,894 

63 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,679 

64 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,80 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,975 

65 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,976 

66 ,92 ,89 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,92 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,983 

67 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,689 

68 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

69 ,83 ,89 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 ,75 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,873 

70 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

71 ,83 ,78 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,834 

72 ,75 ,67 ,69 ,79 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

73 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,64 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,671 

74 ,83 ,78 ,69 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,92 ,79 ,79 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,822 

75 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

76 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,727 

77 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

78 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

79 ,83 ,89 ,81 1,00 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,894 



663 

Кінець таблиці Ж.2 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

80 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,679 

81 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,80 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,975 

82 ,92 ,89 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 1,00 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,92 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,983 

83 1,00 1,00 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 1,00 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,92 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,986 

84 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,689 

85 ,75 ,67 ,69 ,79 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

86 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,64 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,671 

87 ,83 ,78 ,69 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,73 ,89 ,75 ,92 ,79 ,79 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,822 

88 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

89 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,727 

90 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

91 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

92 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

93 ,83 ,89 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 ,75 ,83 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 1,00 ,75 ,873 

94 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

95 ,83 ,78 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,834 

96 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

97 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

98 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,702 

99 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,82 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,709 

100 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,75 ,67 ,80 ,82 ,73 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,794 

101 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,670 

102 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

103 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,82 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

104 ,83 ,78 ,81 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,860 

 

Примітка. Коефіцієнти показників К1, К7, К9, К17, К24, К25, К28, К29, К31, К32, К33, К36 дорівнюють 1,00. 
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Таблиця Ж.3 – Індивідуальні показники сенсорного розвитку учнів експериментальної групи 2  

№ 
Коефіцієнти показників 

Qрез 
К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 

1 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,973 

2 1,00 1,00 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,981 

3 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

4 ,75 ,67 ,56 ,67 ,80 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,651 

5 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,861 

6 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

7 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,833 

8 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

9 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

10 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,92 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,802 

11 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

12 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

13 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

14 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

15 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,00 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,502 

16 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

17 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

18 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

19 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,25 ,729 

20 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

21 ,83 ,78 ,72 ,78 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,79 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 1,00 ,75 ,50 ,819 

22 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

23 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,840 

24 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,880 

25 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

26 ,92 ,89 ,78 ,89 1,00 1,00 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,956 

27 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,880 

28 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

29 ,92 ,89 ,78 ,89 1,00 1,00 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,956 

30 ,92 ,89 ,81 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,973 

31 1,00 1,00 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,980 

32 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

33 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,00 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,502 

34 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

35 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

36 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

 

 



665 

Продовження таблиці Ж.3 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

37 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,25 ,729 

38 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

39 ,83 ,78 ,72 ,78 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,79 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 1,00 ,75 ,50 ,819 

40 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

41 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,840 

42 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

43 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,861 

44 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

45 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,833 

46 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

47 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

48 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,92 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,802 

49 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

50 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

51 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

52 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

53 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

54 1,00 1,00 ,88 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,981 

55 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

56 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,840 

57 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,861 

58 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,880 

59 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

60 ,92 ,89 ,78 ,89 1,00 1,00 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 1,00 1,00 1,00 ,75 ,938 

61 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

62 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,00 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,502 

63 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

64 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,92 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,802 

65 ,75 ,67 ,56 ,67 ,80 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,651 

66 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

67 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

68 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,684 

69 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

70 ,92 ,89 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,973 

71 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

72 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

73 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

74 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,25 ,729 

75 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

76 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

77 ,83 ,78 ,72 ,78 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,79 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 1,00 ,75 ,50 ,819 

78 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

79 ,92 ,89 ,81 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 ,94 ,83 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,83 1,00 ,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,973 



666 

Кінець таблиці Ж.3 

№ К2 К3 К4 К5 К6 К8 К10 К11 К12 К14 К15 К16 К18 К19 К20 К21 К22 К23 К26 К27 К30 К34 К37 К38 Qрез 

80 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

81 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

82 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,50 ,88 ,50 ,25 ,669 

83 ,75 ,67 ,69 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,25 ,729 

84 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

85 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,67 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,686 

86 ,83 ,78 ,72 ,78 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,79 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 1,00 ,75 ,50 ,819 

87 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,60 ,60 ,59 ,67 ,78 ,50 ,83 ,71 ,57 ,50 ,58 ,40 ,57 ,50 ,25 ,88 ,50 ,25 ,652 

88 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

89 1,00 1,00 ,84 1,00 1,00 1,00 ,87 1,00 1,00 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,93 1,00 ,83 1,00 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,981 

90 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 ,80 ,88 ,77 ,89 ,75 ,92 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,829 

91 ,83 ,78 ,72 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,77 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,50 ,840 

92 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,86 ,86 ,75 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,861 

93 ,83 ,89 ,75 ,89 1,00 ,75 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 ,75 1,00 ,93 ,86 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 ,75 1,00 ,75 ,75 ,880 

94 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

95 ,92 ,89 ,78 ,89 1,00 1,00 ,80 1,00 ,88 ,80 1,00 1,00 1,00 ,93 ,93 1,00 ,75 ,80 ,79 ,83 1,00 1,00 1,00 1,00 ,956 

96 ,75 ,67 ,66 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,75 ,25 ,712 

97 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,00 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,502 

98 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,83 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,798 

99 ,75 ,67 ,72 ,78 ,90 ,75 ,67 ,80 ,88 ,70 ,89 ,75 ,92 ,71 ,71 ,75 ,75 ,80 ,71 ,67 ,75 ,88 ,75 ,50 ,802 

100 ,67 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,25 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,535 

101 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

102 ,75 ,67 ,63 ,67 ,90 ,50 ,67 ,80 ,88 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,71 ,50 ,75 ,80 ,71 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,701 

103 ,75 ,67 ,56 ,67 ,90 ,50 ,67 ,60 ,71 ,70 ,78 ,50 ,83 ,71 ,64 ,50 ,58 ,60 ,64 ,67 ,50 ,88 ,50 ,25 ,682 

104 ,58 ,56 ,53 ,56 ,80 ,25 ,60 ,40 ,35 ,50 ,67 ,25 ,75 ,64 ,50 ,00 ,50 ,40 ,43 ,50 ,00 ,75 ,50 ,00 ,517 

 

Примітка. Коефіцієнти показників К1, К7, К9, К17, К24, К25, К28, К29, К31, К32, К33, К36 дорівнюють 1,00. 
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Таблиця Ж.4 – Описові статистики вибірки КГ 

Variable 

Descriptive statistics 

Valid N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

К2 Var1 104 ,667981 ,580 ,830 ,068100 

К3 Var2 104 ,635096 ,560 ,780 ,067277 

К4 Var3 104 ,173269 ,130 ,280 ,038502 

К5 Var4 104 ,677404 ,560 ,780 ,061817 

К6 Var5 104 ,909615 ,800 1,000 ,086484 

К8 Var6 104 ,262019 ,000 ,500 ,161079 

К10 Var7 104 ,621538 ,530 ,730 ,053622 

К11 Var8 104 ,475000 ,200 ,800 ,142618 

К12 Var9 104 ,414615 ,240 ,650 ,115203 

К14 Var10 104 ,551731 ,370 ,700 ,082573 

К15 Var11 104 ,836058 ,670 1,000 ,088047 

К16 Var12 104 ,185096 ,000 ,250 ,110137 

К18 Var13 104 ,837692 ,670 1,000 ,081744 

К19 Var14 104 ,715192 ,570 ,860 ,088778 

К20 Var15 104 ,507404 ,430 ,640 ,055108 

К21 Var16 104 ,192308 ,000 ,250 ,105841 

К22 Var17 104 ,533654 ,420 ,670 ,071734 

К23 Var18 104 ,544231 ,200 ,800 ,158774 

К26 Var19 104 ,498462 ,360 ,790 ,117207 

К27 Var20 104 ,532308 ,330 ,830 ,105031 

К30 Var21 104 ,173077 ,000 ,250 ,115943 

К34 Var22 104 ,839231 ,750 1,000 ,077481 

К37 Var23 104 ,406250 ,000 ,750 ,206648 

К38 Var24 104 ,057692 ,000 ,250 ,105841 

Qрез Var25 104 ,558274 ,433 ,677 ,062293 

 

 

 

 

Таблиця Ж.5 – Описові статистики вибірки ЕГ-1 

Variable 

Descriptive statistics 

Valid N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

К2 Var1 104 ,774423 ,580 1,000 ,081477 

К3 Var2 104 ,717596 ,560 1,000 ,104821 

К4 Var3 104 ,681923 ,530 ,880 ,106617 

К5 Var4 104 ,755000 ,560 1,000 ,144874 

К6 Var5 104 ,923077 ,800 1,000 ,064207 

К8 Var6 104 ,605769 ,250 1,000 ,211020 

К10 Var7 104 ,712308 ,600 ,870 ,086902 

К11 Var8 104 ,753846 ,400 1,000 ,187432 

К12 Var9 104 ,762692 ,350 1,000 ,184371 

К14 Var10 104 ,703077 ,500 ,830 ,088208 

К15 Var11 104 ,847692 ,670 1,000 ,106536 

К16 Var12 104 ,612981 ,000 1,000 ,217219 

К18 Var13 104 ,873462 ,750 1,000 ,085579 

К19 Var14 104 ,772692 ,640 1,000 ,114147 

К20 Var15 104 ,719519 ,500 1,000 ,143042 

К21 Var16 104 ,600962 ,000 1,000 ,252462 

К22 Var17 104 ,705096 ,500 ,920 ,115934 

К23 Var18 104 ,707692 ,400 1,000 ,194932 

К26 Var19 104 ,703365 ,430 ,930 ,127169 

К27 Var20 104 ,705769 ,500 1,000 ,155224 

К30 Var21 104 ,567308 ,000 1,000 ,274814 

К34 Var22 104 ,906538 ,750 1,000 ,079315 

К37 Var23 104 ,682692 ,500 1,000 ,191541 

К38 Var24 104 ,413462 ,000 1,000 ,295125 

Qрез Var25 104 ,750564 ,502 ,986 ,128570 
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Таблиця Ж.6 – Описові статистики вибірки ЕГ-2 

Variable 

Descriptive statistics 

Valid N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 

К2 Var1 104 ,768654 ,580 1,000 ,092831 

К3 Var2 104 ,714423 ,560 1,000 ,113178 

К4 Var3 104 ,652500 ,530 ,880 ,096358 

К5 Var4 104 ,735577 ,560 1,000 ,128719 

К6 Var5 104 ,915385 ,800 1,000 ,066492 

К8 Var6 104 ,591346 ,250 1,000 ,214910 

К10 Var7 104 ,697885 ,600 ,870 ,086582 

К11 Var8 104 ,746154 ,400 1,000 ,193548 

К12 Var9 104 ,762404 ,350 1,000 ,193614 

К14 Var10 104 ,699231 ,500 ,830 ,092681 

К15 Var11 104 ,841346 ,670 1,000 ,109279 

К16 Var12 104 ,581731 ,000 1,000 ,234837 

К18 Var13 104 ,870385 ,750 1,000 ,085468 

К19 Var14 104 ,760192 ,640 1,000 ,102578 

К20 Var15 104 ,709038 ,500 ,930 ,135019 

К21 Var16 104 ,576923 ,000 1,000 ,272254 

К22 Var17 104 ,686731 ,500 ,830 ,103974 

К23 Var18 104 ,692308 ,400 1,000 ,190906 

К26 Var19 104 ,677692 ,430 ,930 ,128269 

К27 Var20 104 ,683654 ,500 1,000 ,143304 

К30 Var21 104 ,557692 ,000 1,000 ,285641 

К34 Var22 104 ,899423 ,750 1,000 ,079937 

К37 Var23 104 ,644231 ,500 1,000 ,173108 

К38 Var24 104 ,387019 ,000 1,000 ,289123 

Qрез Var25 104 ,737814 ,502 ,981 ,129450 
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Таблиця Ж.7 – Матриця кореляцій змінних вибірки КГ 

V
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r
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b
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Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=104 (Casewise deletion of missing data) 
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Var1 1,00 ,67 ,66 ,63 ,54 ,48 ,68 ,51 ,50 ,36 ,36 ,45 ,41 ,58 ,63 ,38 ,47 ,33 ,59 ,65 ,56 ,82 ,77 ,50 ,65 
Var2 ,67 1,00 ,87 ,66 ,79 ,43 ,61 ,48 ,54 ,30 ,47 ,41 ,54 ,65 ,61 ,35 ,47 ,38 ,54 ,57 ,51 ,70 ,68 ,44 ,63 
Var3 ,66 ,87 1,00 ,56 ,83 ,56 ,76 ,71 ,77 ,49 ,63 ,43 ,75 ,79 ,68 ,28 ,62 ,60 ,71 ,73 ,38 ,69 ,72 ,61 ,73 
Var4 ,63 ,66 ,56 1,00 ,55 ,31 ,47 ,30 ,39 ,31 ,51 ,23 ,34 ,58 ,53 ,43 ,42 ,39 ,44 ,40 ,56 ,65 ,58 ,26 ,53 
Var5 ,54 ,79 ,83 ,55 1,00 ,55 ,66 ,54 ,68 ,41 ,55 ,47 ,60 ,82 ,61 ,27 ,44 ,55 ,56 ,62 ,46 ,65 ,63 ,58 ,68 
Var6 ,48 ,43 ,56 ,31 ,55 1,00 ,84 ,76 ,74 ,81 ,78 ,69 ,75 ,68 ,89 ,72 ,83 ,80 ,84 ,85 ,67 ,71 ,80 ,81 ,96 
Var7 ,68 ,61 ,76 ,47 ,66 ,84 1,00 ,87 ,79 ,83 ,74 ,47 ,80 ,85 ,85 ,46 ,90 ,81 ,95 ,92 ,49 ,68 ,76 ,86 ,90 
Var8 ,51 ,48 ,71 ,30 ,54 ,76 ,87 1,00 ,83 ,71 ,73 ,50 ,84 ,73 ,76 ,32 ,76 ,80 ,84 ,84 ,26 ,55 ,62 ,74 ,79 
Var9 ,50 ,54 ,77 ,39 ,68 ,74 ,79 ,83 1,00 ,61 ,86 ,56 ,74 ,83 ,77 ,31 ,74 ,81 ,74 ,75 ,38 ,61 ,72 ,65 ,80 
Var10 ,36 ,30 ,49 ,31 ,41 ,81 ,83 ,71 ,61 1,00 ,70 ,23 ,72 ,66 ,77 ,42 ,88 ,81 ,92 ,84 ,38 ,44 ,53 ,89 ,78 
Var11 ,36 ,47 ,63 ,51 ,55 ,78 ,74 ,73 ,86 ,70 1,00 ,49 ,71 ,77 ,79 ,55 ,84 ,87 ,75 ,74 ,50 ,54 ,67 ,57 ,83 
Var12 ,45 ,41 ,43 ,23 ,47 ,69 ,47 ,50 ,56 ,23 ,49 1,00 ,39 ,38 ,58 ,66 ,38 ,43 ,35 ,47 ,51 ,69 ,74 ,32 ,69 
Var13 ,41 ,54 ,75 ,34 ,60 ,75 ,80 ,84 ,74 ,72 ,71 ,39 1,00 ,75 ,66 ,41 ,74 ,78 ,78 ,82 ,38 ,54 ,64 ,73 ,80 
Var14 ,58 ,65 ,79 ,58 ,82 ,68 ,85 ,73 ,83 ,66 ,77 ,38 ,75 1,00 ,72 ,32 ,72 ,82 ,79 ,79 ,44 ,59 ,65 ,72 ,80 
Var15 ,63 ,61 ,68 ,53 ,61 ,89 ,85 ,76 ,77 ,77 ,79 ,58 ,66 ,72 1,00 ,60 ,84 ,75 ,88 ,83 ,68 ,77 ,79 ,77 ,92 
Var16 ,38 ,35 ,28 ,43 ,27 ,72 ,46 ,32 ,31 ,42 ,55 ,66 ,41 ,32 ,60 1,00 ,57 ,47 ,43 ,47 ,82 ,63 ,72 ,30 ,73 
Var17 ,47 ,47 ,62 ,42 ,44 ,83 ,90 ,76 ,74 ,88 ,84 ,38 ,74 ,72 ,84 ,57 1,00 ,84 ,92 ,83 ,50 ,53 ,69 ,76 ,86 
Var18 ,33 ,38 ,60 ,39 ,55 ,80 ,81 ,80 ,81 ,81 ,87 ,43 ,78 ,82 ,75 ,47 ,84 1,00 ,82 ,78 ,37 ,44 ,58 ,71 ,82 
Var19 ,59 ,54 ,71 ,44 ,56 ,84 ,95 ,84 ,74 ,92 ,75 ,35 ,78 ,79 ,88 ,43 ,92 ,82 1,00 ,92 ,44 ,61 ,67 ,91 ,87 
Var20 ,65 ,57 ,73 ,40 ,62 ,85 ,92 ,84 ,75 ,84 ,74 ,47 ,82 ,79 ,83 ,47 ,83 ,78 ,92 1,00 ,48 ,66 ,73 ,86 ,89 
Var21 ,56 ,51 ,38 ,56 ,46 ,67 ,49 ,26 ,38 ,38 ,50 ,51 ,38 ,44 ,68 ,82 ,50 ,37 ,44 ,48 1,00 ,77 ,79 ,37 ,73 
Var22 ,82 ,70 ,69 ,65 ,65 ,71 ,68 ,55 ,61 ,44 ,54 ,69 ,54 ,59 ,77 ,63 ,53 ,44 ,61 ,66 ,77 1,00 ,91 ,57 ,82 
Var23 ,77 ,68 ,72 ,58 ,63 ,80 ,76 ,62 ,72 ,53 ,67 ,74 ,64 ,65 ,79 ,72 ,69 ,58 ,67 ,73 ,79 ,91 1,00 ,58 ,90 
Var24 ,50 ,44 ,61 ,26 ,58 ,81 ,86 ,74 ,65 ,89 ,57 ,32 ,73 ,72 ,77 ,30 ,76 ,71 ,91 ,86 ,37 ,57 ,58 1,00 ,79 
Var25 ,65 ,63 ,73 ,53 ,68 ,96 ,90 ,79 ,80 ,78 ,83 ,69 ,80 ,80 ,92 ,73 ,86 ,82 ,87 ,89 ,73 ,82 ,90 ,79 1,00 
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Таблиця Ж.8 – Матриця кореляцій змінних вибірки ЕГ-1 
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b
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Correlations 
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=104 (Casewise deletion of missing data) 
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Var1 1,00 ,93 ,85 ,91 ,92 ,93 ,92 ,85 ,82 ,92 ,87 ,92 ,90 ,91 ,91 ,94 ,82 ,77 ,91 ,90 ,92 ,92 ,77 ,92 ,95 
Var2 ,93 1,00 ,88 ,96 ,93 ,90 ,95 ,86 ,76 ,88 ,91 ,88 ,96 ,97 ,92 ,91 ,82 ,73 ,86 ,91 ,87 ,93 ,87 ,95 ,94 
Var3 ,85 ,88 1,00 ,87 ,84 ,87 ,88 ,95 ,85 ,87 ,91 ,87 ,88 ,88 ,97 ,86 ,96 ,91 ,88 ,92 ,86 ,84 ,88 ,90 ,93 
Var4 ,91 ,96 ,87 1,00 ,94 ,93 ,97 ,84 ,75 ,86 ,91 ,89 ,96 ,96 ,93 ,92 ,79 ,73 ,84 ,92 ,88 ,93 ,86 ,95 ,95 
Var5 ,92 ,93 ,84 ,94 1,00 ,89 ,93 ,86 ,83 ,93 ,89 ,87 ,95 ,89 ,91 ,90 ,80 ,73 ,90 ,87 ,90 1,00 ,76 ,87 ,93 
Var6 ,93 ,90 ,87 ,93 ,89 1,00 ,91 ,86 ,82 ,92 ,91 ,97 ,88 ,90 ,92 ,96 ,84 ,81 ,89 ,91 ,96 ,89 ,84 ,97 ,98 
Var7 ,92 ,95 ,88 ,97 ,93 ,91 1,00 ,83 ,75 ,84 ,88 ,88 ,95 ,96 ,94 ,88 ,79 ,76 ,86 ,95 ,88 ,92 ,84 ,93 ,94 
Var8 ,85 ,86 ,95 ,84 ,86 ,86 ,83 1,00 ,90 ,92 ,93 ,87 ,85 ,82 ,93 ,88 ,96 ,90 ,90 ,86 ,89 ,87 ,83 ,87 ,93 
Var9 ,82 ,76 ,85 ,75 ,83 ,82 ,75 ,90 1,00 ,94 ,82 ,84 ,74 ,69 ,88 ,84 ,92 ,90 ,95 ,82 ,90 ,84 ,68 ,76 ,87 
Var10 ,92 ,88 ,87 ,86 ,93 ,92 ,84 ,92 ,94 1,00 ,90 ,91 ,86 ,82 ,91 ,94 ,90 ,83 ,96 ,85 ,96 ,93 ,75 ,87 ,95 
Var11 ,87 ,91 ,91 ,91 ,89 ,91 ,88 ,93 ,82 ,90 1,00 ,92 ,91 ,88 ,91 ,91 ,86 ,80 ,86 ,87 ,90 ,89 ,91 ,94 ,95 
Var12 ,92 ,88 ,87 ,89 ,87 ,97 ,88 ,87 ,84 ,91 ,92 1,00 ,85 ,86 ,90 ,94 ,85 ,82 ,89 ,88 ,95 ,87 ,84 ,93 ,97 
Var13 ,90 ,96 ,88 ,96 ,95 ,88 ,95 ,85 ,74 ,86 ,91 ,85 1,00 ,96 ,92 ,88 ,77 ,70 ,84 ,90 ,85 ,95 ,83 ,92 ,92 
Var14 ,91 ,97 ,88 ,96 ,89 ,90 ,96 ,82 ,69 ,82 ,88 ,86 ,96 1,00 ,92 ,87 ,77 ,71 ,81 ,92 ,83 ,88 ,87 ,96 ,93 
Var15 ,91 ,92 ,97 ,93 ,91 ,92 ,94 ,93 ,88 ,91 ,91 ,90 ,92 ,92 1,00 ,89 ,93 ,90 ,92 ,96 ,90 ,91 ,87 ,92 ,96 
Var16 ,94 ,91 ,86 ,92 ,90 ,96 ,88 ,88 ,84 ,94 ,91 ,94 ,88 ,87 ,89 1,00 ,84 ,78 ,90 ,86 ,95 ,90 ,82 ,93 ,97 
Var17 ,82 ,82 ,96 ,79 ,80 ,84 ,79 ,96 ,92 ,90 ,86 ,85 ,77 ,77 ,93 ,84 1,00 ,95 ,90 ,86 ,87 ,80 ,82 ,82 ,90 
Var18 ,77 ,73 ,91 ,73 ,73 ,81 ,76 ,90 ,90 ,83 ,80 ,82 ,70 ,71 ,90 ,78 ,95 1,00 ,89 ,89 ,84 ,73 ,77 ,77 ,85 
Var19 ,91 ,86 ,88 ,84 ,90 ,89 ,86 ,90 ,95 ,96 ,86 ,89 ,84 ,81 ,92 ,90 ,90 ,89 1,00 ,91 ,95 ,91 ,73 ,85 ,93 
Var20 ,90 ,91 ,92 ,92 ,87 ,91 ,95 ,86 ,82 ,85 ,87 ,88 ,90 ,92 ,96 ,86 ,86 ,89 ,91 1,00 ,88 ,87 ,84 ,91 ,94 
Var21 ,92 ,87 ,86 ,88 ,90 ,96 ,88 ,89 ,90 ,96 ,90 ,95 ,85 ,83 ,90 ,95 ,87 ,84 ,95 ,88 1,00 ,91 ,78 ,91 ,97 
Var22 ,92 ,93 ,84 ,93 1,00 ,89 ,92 ,87 ,84 ,93 ,89 ,87 ,95 ,88 ,91 ,90 ,80 ,73 ,91 ,87 ,91 1,00 ,75 ,87 ,93 
Var23 ,77 ,87 ,88 ,86 ,76 ,84 ,84 ,83 ,68 ,75 ,91 ,84 ,83 ,87 ,87 ,82 ,82 ,77 ,73 ,84 ,78 ,75 1,00 ,88 ,88 
Var24 ,92 ,95 ,90 ,95 ,87 ,97 ,93 ,87 ,76 ,87 ,94 ,93 ,92 ,96 ,92 ,93 ,82 ,77 ,85 ,91 ,91 ,87 ,88 1,00 ,97 
Var25 ,95 ,94 ,93 ,95 ,93 ,98 ,94 ,93 ,87 ,95 ,95 ,97 ,92 ,93 ,96 ,97 ,90 ,85 ,93 ,94 ,97 ,93 ,88 ,97 1,00 
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Таблиця Ж.9 – Матриця кореляцій змінних вибірки ЕГ-2 
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Correlations 
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=104 (Casewise deletion of missing data) 
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Var1 1,00 ,93 ,85 ,91 ,89 ,93 ,87 ,85 ,76 ,93 ,87 ,93 ,88 ,91 ,90 ,94 ,77 ,74 ,90 ,86 ,91 ,92 ,79 ,91 0,95 
Var2 ,93 1,00 ,88 ,94 ,90 ,91 ,93 ,85 ,67 ,88 ,90 ,89 ,93 ,98 ,91 ,89 ,70 ,70 ,86 ,89 ,84 ,91 ,81 ,95 0,93 
Var3 ,85 ,88 1,00 ,93 ,84 ,93 ,90 ,91 ,78 ,83 ,93 ,90 ,88 ,87 ,94 ,88 ,87 ,87 ,90 ,90 ,89 ,83 ,93 ,92 0,95 
Var4 ,91 ,94 ,93 1,00 ,90 ,96 ,94 ,86 ,70 ,87 ,93 ,93 ,96 ,95 ,93 ,92 ,75 ,74 ,88 ,92 ,88 ,91 ,87 ,96 0,96 
Var5 ,89 ,90 ,84 ,90 1,00 ,89 ,91 ,88 ,79 ,94 ,90 ,88 ,93 ,91 ,93 ,90 ,77 ,74 ,89 ,85 ,90 ,98 ,73 ,86 0,92 
Var6 ,93 ,91 ,93 ,96 ,89 1,00 ,88 ,87 ,76 ,90 ,92 ,98 ,92 ,90 ,92 ,96 ,78 ,76 ,88 ,87 ,94 ,90 ,88 ,97 0,98 
Var7 ,87 ,93 ,90 ,94 ,91 ,88 1,00 ,84 ,70 ,84 ,88 ,85 ,92 ,95 ,95 ,84 ,75 ,80 ,87 ,95 ,83 ,89 ,84 ,90 0,91 
Var8 ,85 ,85 ,91 ,86 ,88 ,87 ,84 1,00 ,90 ,92 ,93 ,87 ,87 ,82 ,95 ,89 ,93 ,89 ,96 ,87 ,90 ,89 ,76 ,85 0,93 
Var9 ,76 ,67 ,78 ,70 ,79 ,76 ,70 ,90 1,00 ,89 ,77 ,78 ,69 ,62 ,85 ,81 ,96 ,93 ,94 ,77 ,87 ,79 ,59 ,68 0,82 
Var10 ,93 ,88 ,83 ,87 ,94 ,90 ,84 ,92 ,89 1,00 ,89 ,91 ,88 ,84 ,92 ,94 ,85 ,80 ,95 ,85 ,94 ,96 ,69 ,86 0,94 
Var11 ,87 ,90 ,93 ,93 ,90 ,92 ,88 ,93 ,77 ,89 1,00 ,91 ,94 ,88 ,93 ,92 ,79 ,77 ,89 ,86 ,91 ,91 ,88 ,91 0,95 
Var12 ,93 ,89 ,90 ,93 ,88 ,98 ,85 ,87 ,78 ,91 ,91 1,00 ,90 ,87 ,90 ,96 ,79 ,76 ,89 ,84 ,94 ,90 ,84 ,94 0,98 
Var13 ,88 ,93 ,88 ,96 ,93 ,92 ,92 ,87 ,69 ,88 ,94 ,90 1,00 ,94 ,93 ,90 ,72 ,70 ,85 ,87 ,86 ,94 ,81 ,92 0,94 
Var14 ,91 ,98 ,87 ,95 ,91 ,90 ,95 ,82 ,62 ,84 ,88 ,87 ,94 1,00 ,91 ,88 ,67 ,68 ,82 ,88 ,82 ,91 ,83 ,93 0,92 
Var15 ,90 ,91 ,94 ,93 ,93 ,92 ,95 ,95 ,85 ,92 ,93 ,90 ,93 ,91 1,00 ,90 ,88 ,89 ,95 ,95 ,91 ,92 ,84 ,91 0,96 
Var16 ,94 ,89 ,88 ,92 ,90 ,96 ,84 ,89 ,81 ,94 ,92 ,96 ,90 ,88 ,90 1,00 ,80 ,76 ,90 ,83 ,94 ,92 ,79 ,93 0,97 
Var17 ,77 ,70 ,87 ,75 ,77 ,78 ,75 ,93 ,96 ,85 ,79 ,79 ,72 ,67 ,88 ,80 1,00 ,96 ,94 ,81 ,86 ,77 ,68 ,73 0,84 
Var18 ,74 ,70 ,87 ,74 ,74 ,76 ,80 ,89 ,93 ,80 ,77 ,76 ,70 ,68 ,89 ,76 ,96 1,00 ,93 ,87 ,83 ,72 ,71 ,73 0,83 
Var19 ,90 ,86 ,90 ,88 ,89 ,88 ,87 ,96 ,94 ,95 ,89 ,89 ,85 ,82 ,95 ,90 ,94 ,93 1,00 ,92 ,93 ,89 ,75 ,85 0,94 
Var20 ,86 ,89 ,90 ,92 ,85 ,87 ,95 ,87 ,77 ,85 ,86 ,84 ,87 ,88 ,95 ,83 ,81 ,87 ,92 1,00 ,84 ,83 ,81 ,89 0,91 
Var21 ,91 ,84 ,89 ,88 ,90 ,94 ,83 ,90 ,87 ,94 ,91 ,94 ,86 ,82 ,91 ,94 ,86 ,83 ,93 ,84 1,00 ,90 ,81 ,89 0,96 
Var22 ,92 ,91 ,83 ,91 ,98 ,90 ,89 ,89 ,79 ,96 ,91 ,90 ,94 ,91 ,92 ,92 ,77 ,72 ,89 ,83 ,90 1,00 ,72 ,87 0,93 
Var23 ,79 ,81 ,93 ,87 ,73 ,88 ,84 ,76 ,59 ,69 ,88 ,84 ,81 ,83 ,84 ,79 ,68 ,71 ,75 ,81 ,81 ,72 1,00 ,89 0,87 
Var24 ,91 ,95 ,92 ,96 ,86 ,97 ,90 ,85 ,68 ,86 ,91 ,94 ,92 ,93 ,91 ,93 ,73 ,73 ,85 ,89 ,89 ,87 ,89 1,00 0,97 
Var25 ,95 ,93 ,95 ,96 ,92 ,98 ,91 ,93 ,82 ,94 ,95 ,98 ,94 ,92 ,96 ,97 ,84 ,83 ,94 ,91 ,96 ,93 ,87 ,97 1,00 
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Таблиця Ж.10 – Дисперсійний аналіз вибірки КГ 

Variable 

Analysis of Variance 

Between 

SS 

Df Within 

SS 

df F signif. 

p 

К2 Var1 ,127439 2 ,350237 101 18,3752 ,000000 

К3 Var2 ,097046 2 ,369153 101 13,2759 ,000000 

К4 Var3 ,059341 2 ,093347 101 32,1031 ,000000 

К5 Var4 ,038540 2 ,355059 101 5,4816 ,000000 

К6 Var5 ,269970 2 ,500414 101 27,2445 ,000000 

К8 Var6 2,672476 2 ,000000 101   

К10 Var7 ,234144 2 ,062009 101 190,6852 ,000000 

К11 Var8 1,308276 2 ,786724 101 83,9785 ,000000 

К12 Var9 ,761154 2 ,605830 101 63,4473 ,000000 

К14 Var10 ,570253 2 ,132036 101 218,1062 ,000000 

К15 Var11 ,497170 2 ,301313 101 83,3256 ,000000 

К16 Var12 ,814973 2 ,434426 101 94,7368 ,000000 

К18 Var13 ,415243 2 ,273003 101 76,8114 ,000000 

К19 Var14 ,438840 2 ,372956 101 59,4211 ,000000 

К20 Var15 ,249561 2 ,063238 101 199,2923 ,000000 

К21 Var16 ,866961 2 ,286885 101 152,6099 ,000000 

К22 Var17 ,378926 2 ,151086 101 126,6549 ,000000 

К23 Var18 1,707928 2 ,888611 101 97,0620 ,000000 

К26 Var19 1,204457 2 ,210497 101 288,9594 ,000000 

К27 Var20 ,917060 2 ,219186 101 211,2888 ,000000 

К30 Var21 ,745271 2 ,639344 101 58,8669 ,000000 

К34 Var22 ,308817 2 ,309521 101 50,3851 ,000000 

К37 Var23 2,873308 2 1,525130 101 95,1408 ,000000 

К38 Var24 1,153846 2 ,000000 101   

Qрез Var25 ,365280 2 ,034400 101 536,2474 ,000000 

 

Таблиця Ж.11 – Дисперсійний аналіз вибірки ЕГ-1 

Variable 

Analysis of Variance 

Between 
SS 

df Within 
SS 

df F signif. 
p 

К2 Var1 ,615199 3 ,068567 100 299,076 ,000000 

К3 Var2 ,927007 3 ,204692 100 150,960 ,000000 

К4 Var3 ,889132 3 ,281683 100 105,217 ,000000 

К5 Var4 1,901850 3 ,259950 100 243,874 ,000001 

К6 Var5 ,364615 3 ,060000 100 202,564 ,000000 

К8 Var6 4,586538 3 ,000000 100   

К10 Var7 ,658480 3 ,119367 100 183,881 ,000000 

К11 Var8 2,838461 3 ,780000 100 121,302 ,000000 

К12 Var9 2,914779 3 ,586467 100 165,669 ,000000 

К14 Var10 ,769765 3 ,031650 100 810,706 ,000000 

К15 Var11 ,997629 3 ,171417 100 193,997 ,000000 

К16 Var12 4,573518 3 ,286458 100 532,192 ,000000 

К18 Var13 ,596954 3 ,157400 100 126,420 ,000000 

К19 Var14 1,129696 3 ,212350 100 177,332 ,000000 

К20 Var15 1,772568 3 ,334908 100 176,423 ,000000 

К21 Var16 6,158654 3 ,406250 100 505,326 ,000000 

К22 Var17 1,007074 3 ,377325 100 88,966 ,000000 

К23 Var18 2,593846 3 ,320000 100 65,501 ,000000 

К26 Var19 1,477464 3 ,188258 100 261,602 ,000000 

К27 Var20 2,068038 3 ,413700 100 166,630 ,000000 

К30 Var21 7,549680 3 ,229166 100 1098,136 ,000000 

К34 Var22 ,561554 3 ,086400 100 216,649 ,000000 

К37 Var23 2,841346 3 ,937500 100 101,026 ,000000 

К38 Var24 8,502404 3 ,468750 100 604,616 ,000000 

Qрез Var25 1,646059 3 ,056556 100 970,170 ,000000 
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Таблиця Ж.12 – Дисперсійний аналіз вибірки ЕГ-2 

 

 

 

Variable 

Analysis of Variance 

Between 

SS 

Df Within 

SS 

df F signif. 

p 

К2 Var1 ,810831 3 ,076781 100 352,010 ,000000 

К3 Var2 1,093499 3 ,225867 100 161,378 ,000000 

К4 Var3 ,835089 3 ,121261 100 229,556 ,000000 

К5 Var4 1,591327 3 ,115238 100 460,301 ,000000 

К6 Var5 ,379042 3 ,076343 100 165,500 ,000000 

К8 Var6 4,757212 3 ,000000 100   

К10 Var7 ,617808 3 ,154326 100 133,442 ,000000 

К11 Var8 3,084976 3 ,773486 100 132,947 ,000000 

К12 Var9 3,091149 3 ,769950 100 133,825 ,000000 

К14 Var10 ,831388 3 ,053351 100 519,446 ,000000 

К15 Var11 1,065728 3 ,164284 100 216,238 ,000000 

К16 Var12 5,501717 3 ,178571 100 1026,988 ,000000 

К18 Var13 ,651013 3 ,101371 100 214,069 ,000000 

К19 Var14 ,901358 3 ,182438 100 164,688 ,000000 

К20 Var15 1,589340 3 ,288363 100 183,720 ,000000 

К21 Var16 7,241758 3 ,392857 100 614,452 ,000000 

К22 Var17 ,769590 3 ,343899 100 74,595 ,000000 

К23 Var18 2,283980 3 1,469867 100 51,796 ,000000 

К26 Var19 1,444569 3 ,250078 100 192,549 ,000000 

К27 Var20 1,599034 3 ,516178 100 103,261 ,000000 

К30 Var21 7,903846 3 ,500000 100 526,923 ,000000 

К34 Var22 ,575880 3 ,082286 100 233,285 ,000000 

К37 Var23 2,666538 3 ,420000 100 211,630 ,000000 

К38 Var24 8,195541 3 ,414435 100 659,174 ,000000 

Qрез Var25 1,679737 3 ,046264 100 1210,255 ,000000 
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Таблиця Ж.13 – Описові статистики кластерів вибірки КГ 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 1 

Cluster contains 24 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,730000 ,058977 ,003478 

К3 Var2 ,688333 ,041876 ,001754 

К4 Var3 ,216250 ,033468 ,001120 

К5 Var4 ,706667 ,052970 ,002806 

К6 Var5 1,000000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,500000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,705000 ,030217 ,000913 

К11 Var8 ,666667 ,096309 ,009275 

К12 Var9 ,550000 ,084236 ,007096 

К14 Var10 ,685000 ,015323 ,000235 

К15 Var11 ,926667 ,052970 ,002806 

К16 Var12 ,250000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,946667 ,038523 ,001484 

К19 Var14 ,830833 ,035253 ,001243 

К20 Var15 ,584583 ,029040 ,000843 

К21 Var16 ,250000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,632500 ,045325 ,002054 

К23 Var18 ,750000 ,088465 ,007826 

К26 Var19 ,691667 ,059976 ,003597 

К27 Var20 ,696667 ,060911 ,003710 

К30 Var21 ,250000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,920000 ,057785 ,003339 

К37 Var23 ,625000 ,127689 ,016304 

К38 Var24 ,250000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,647760 ,019068 ,000364 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 2 

Cluster contains 61 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,654754 ,062279 ,003879 

К3 Var2 ,624918 ,067740 ,004589 

К4 Var3 ,162951 ,029345 ,000861 

К5 Var4 ,675410 ,064848 ,004205 

К6 Var5 ,890164 ,086996 ,007568 

К8 Var6 ,250000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,604590 ,017471 ,000305 

К11 Var8 ,442623 ,082581 ,006820 

К12 Var9 ,401147 ,077333 ,005980 

К14 Var10 ,519672 ,040082 ,001607 

К15 Var11 ,839508 ,055270 ,003055 

К16 Var12 ,217213 ,085091 ,007240 

К18 Var13 ,818197 ,053464 ,002858 

К19 Var14 ,689672 ,065012 ,004227 

К20 Var15 ,500000 ,025560 ,000653 

К21 Var16 ,229508 ,069148 ,004781 

К22 Var17 ,520984 ,035483 ,001259 

К23 Var18 ,521312 ,098514 ,009705 

К26 Var19 ,452951 ,041847 ,001751 

К27 Var20 ,500000 ,000000 ,000000 

К30 Var21 ,196721 ,103227 ,010656 

К34 Var22 ,835246 ,062279 ,003879 

К37 Var23 ,413934 ,119768 ,014344 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,552628 ,017644 ,000311 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 3 

Cluster contains 19 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,632105 ,045653 ,002084 

К3 Var2 ,600526 ,054515 ,002972 

К4 Var3 ,152105 ,029736 ,000884 

К5 Var4 ,646842 ,046074 ,002123 

К6 Var5 ,857895 ,050726 ,002573 

К8 Var6 ,000000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,570526 ,035508 ,001261 

К11 Var8 ,336842 ,095513 ,009123 

К12 Var9 ,286842 ,068236 ,004656 

К14 Var10 ,486316 ,040989 ,001680 

К15 Var11 ,710526 ,054515 ,002972 

К16 Var12 ,000000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,762632 ,061178 ,003743 

К19 Var14 ,651053 ,071016 ,005043 

К20 Var15 ,433684 ,016059 ,000258 

К21 Var16 ,000000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,449474 ,039648 ,001572 

К23 Var18 ,357895 ,083771 ,007018 

К26 Var19 ,400526 ,035508 ,001261 

К27 Var20 ,428421 ,086234 ,007436 

К30 Var21 ,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,750000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,105263 ,126814 ,016082 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,463365 ,020218 ,000409 
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Таблиця Ж.14 – Кластери вибірки КГ. Відстані об’єктів до кластерних центрів 

 Members of Cluster Number 1 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 24 cases 
Case №  4 5 7 9 11 13 30 31 33 35 37 39 56 57 59 
Distance ,042456 ,042618 ,053417 ,052329 ,037036 ,070098 ,052329 ,043960 ,053417 ,052329 ,037036 ,070098 ,052329 ,043960 ,053417 
Case №  61 63 65 82 83 85 87 89 91       
Distance ,052329 ,037036 ,070098 ,042456 ,042618 ,058252 ,052329 ,037036 ,070098       
 Members of Cluster Number 2  

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 61 cases 
Case №  1 2 3 6 8 10 12 14 15 16 17 20 22 24 25 
Distance ,047339 ,051952 ,077368 ,073858 ,074774 ,051952 ,047126 ,041386 ,047520 ,051792 ,080546 ,094187 ,071044 ,041736 ,094187 
Case №  26 27 28 29 32 34 36 38 40 41 42 43 48 50 51 
Distance ,051792 ,047339 ,051952 ,077368 ,073858 ,074774 ,051952 ,047126 ,041386 ,047520 ,051792 ,080546 ,071044 ,041736 ,094187 
Case №  52 53 54 55 58 60 62 64 66 67 68 69 74 76 77 
Distance ,051792 ,047339 ,051952 ,077368 ,073858 ,074774 ,051952 ,047126 ,041386 ,041386 ,051792 ,080546 ,071044 ,041736 ,094187 
Case №  78 79 80 81 84 86 88 90 92 93 94 95 100 102 103 
Distance ,051792 ,047339 ,051952 ,077368 ,073858 ,074774 ,051952 ,047126 ,041386 ,041386 ,051792 ,080546 ,071044 ,041736 ,094187 
Case №  104               
Distance ,051792               
 Members of Cluster Number 3 

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 19 cases 
Case № 18 19 21 23 44 45 46 47 49 70 71 72 73 75 96 
Distance ,068643 ,051049 ,039049 ,050456 ,068643 ,051049 ,050456 ,039049 ,061076 ,064569 ,049019 ,050456 ,039049 ,050456 ,064569 
Case № 97 98 99 101            

Distance ,046756 ,050456 ,039049 ,050456            
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Таблиця Ж.15 – Описові статистики кластерів вибірки ЕГ-1 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 4 
Cluster contains 12 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,926667 ,023094 ,000533 

К3 Var2 ,899167 ,031754 ,001008 

К4 Var3 ,856667 ,020597 ,000424 

К5 Var4 1,000000 ,000000 ,000000 

К6 Var5 1,000000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 1,000000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,870000 ,000000 ,000000 

К11 Var8 1,000000 ,000000 ,000000 

К12 Var9 ,960000 ,029542 ,000873 

К14 Var10 ,820000 ,014771 ,000218 

К15 Var11 1,000000 ,000000 ,000000 

К16 Var12 1,000000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 1,000000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 1,000000 ,000000 ,000000 

К20 Var15 ,959167 ,036045 ,001299 

К21 Var16 1,000000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,867500 ,046344 ,002148 

К23 Var18 1,000000 ,000000 ,000000 

К26 Var19 ,889167 ,036045 ,001299 

К27 Var20 1,000000 ,000000 ,000000 

К30 Var21 1,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 1,000000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 1,000000 ,000000 ,000000 

К38 Var24 1,000000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,978795 ,004381 ,000019 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 3 
Cluster contains 32 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,810000 ,035195 ,001239 

К3 Var2 ,780000 ,079026 ,006245 

К4 Var3 ,746250 ,053747 ,002889 

К5 Var4 ,863750 ,091572 ,008385 

К6 Var5 ,975000 ,043994 ,001935 

К8 Var6 ,750000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,767500 ,057192 ,003271 

К11 Var8 ,875000 ,098374 ,009677 

К12 Var9 ,872500 ,020161 ,000406 

К14 Var10 ,758750 ,024593 ,000605 

К15 Var11 ,931250 ,054106 ,002927 

К16 Var12 ,750000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,937500 ,071256 ,005077 

К19 Var14 ,831250 ,082765 ,006850 

К20 Var15 ,813750 ,065043 ,004231 

К21 Var16 ,781250 ,084003 ,007056 

К22 Var17 ,770000 ,035195 ,001239 

К23 Var18 ,800000 ,000000 ,000000 

К26 Var19 ,770000 ,035195 ,001239 

К27 Var20 ,790000 ,070391 ,004955 

К30 Var21 ,750000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,970000 ,052793 ,002787 

К37 Var23 ,812500 ,109985 ,012097 

К38 Var24 ,593750 ,122967 ,015121 

Qрез Var25 ,837888 ,033536 ,001125 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 2 
Cluster contains 48 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,750000 ,000000 ,000000 

К3 Var2 ,670000 ,000000 ,000000 

К4 Var3 ,633333 ,063156 ,003989 

К5 Var4 ,670000 ,000000 ,000000 

К6 Var5 ,900000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,500000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,664167 ,019552 ,000382 

К11 Var8 ,700000 ,101058 ,010213 

К12 Var9 ,743333 ,109570 ,012006 

К14 Var10 ,687500 ,014947 ,000223 

К15 Var11 ,798333 ,041428 ,001716 

К16 Var12 ,520833 ,069828 ,004876 

К18 Var13 ,830000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 ,710000 ,000000 ,000000 

К20 Var15 ,651667 ,063492 ,004031 

К21 Var16 ,500000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,672500 ,081906 ,006709 

К23 Var18 ,650000 ,167586 ,028085 

К26 Var19 ,680833 ,053707 ,002884 

К27 Var20 ,627500 ,074391 ,005534 

К30 Var21 ,479167 ,069828 ,004876 

К34 Var22 ,880000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,562500 ,109399 ,011968 

К38 Var24 ,250000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,691682 ,020620 ,000425 
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Кінець таблиці Ж.15  

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 1 

Cluster contains 12 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,625000 ,047001 ,002209 

К3 Var2 ,560000 ,000000 ,000000 

К4 Var3 ,530000 ,000000 ,000000 

К5 Var4 ,560000 ,000000 ,000000 

К6 Var5 ,800000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,250000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,600000 ,000000 ,000000 

К11 Var8 ,400000 ,000000 ,000000 

К12 Var9 ,350000 ,000000 ,000000 

К14 Var10 ,500000 ,000000 ,000000 

К15 Var11 ,670000 ,000000 ,000000 

К16 Var12 ,229167 ,072169 ,005208 

К18 Var13 ,750000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 ,640000 ,000000 ,000000 

К20 Var15 ,500000 ,000000 ,000000 

К21 Var16 ,125000 ,130558 ,017045 

К22 Var17 ,500000 ,000000 ,000000 

К23 Var18 ,400000 ,000000 ,000000 

К26 Var19 ,430000 ,000000 ,000000 

К27 Var20 ,500000 ,000000 ,000000 

К30 Var21 ,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,750000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,500000 ,000000 ,000000 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,525000 ,011665 ,000136 
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Таблиця Ж.16 – Кластери вибірки ЕГ-1. Відстані об’єктів до кластерних центрів 

 Members of Cluster Number 4 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 12 cases 
Case №  12 13 14 45 46 47 64 65 66 81 82 83    
Distance ,013160 ,012683 ,018419 ,013160 ,012683 ,018419 ,013160 ,012683 ,017066 ,013160 ,018419 ,030942    
 Members of Cluster Number 3  

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 32 cases 
Case №  5 7 9 10 17 19 20 22 27 29 38 40 42 43 50 
Distance ,080396 ,035381 ,051899 ,087575 ,070295 ,036961 ,071116 ,036844 ,071116 ,036844 ,080396 ,035381 ,051899 ,087575 ,070295 
Case №  52 57 59 61 62 69 71 72 74 79 85 87 93 95 100 
Distance ,036961 ,080396 ,035381 ,051899 ,087575 ,070295 ,036961 ,071116 ,036844 ,087575 ,071116 ,036844 ,070295 ,036961 ,080396 
Case №  102 104              
Distance ,035381 ,051899              
 Members of Cluster Number 2 

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 48 cases 
Case №  3 4 6 8 11 15 16 18 21 23 24 25 28 30 31 
Distance ,048605 ,060168 ,077738 ,040308 ,050943 ,032981 ,091287 ,048605 ,074943 ,062832 ,077878 ,048605 ,074943 ,062832 ,077878 
Case №  32 36 37 39 41 44 48 49 51 55 56 58 60 63 67 
Distance 0,048605 ,048605 ,060168 ,077738 ,040308 ,050943 ,032981 ,091287 ,048605 ,048605 ,060168 ,077738 ,040308 ,050943 ,032981 
Case №  68 70 73 75 76 77 80 84 86 88 89 90 92 94 98 
Distance ,091287 ,048605 ,074943 ,062832 ,077878 ,048605 ,050943 ,032981 ,074943 ,062832 ,077878 ,048605 ,091287 ,048605 ,048605 
Case №  99 101 103             
Distance ,060168 ,077738 ,040308             
 Members of Cluster Number 1 

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 12 cases 
Case №  1 2 26 33 34 35 53 54 78 91 96 97    
Distance ,053177 ,026942 ,026976 ,026976 ,026942 ,026942 ,026942 ,026976 ,026976 ,026976 ,026942 ,026976    
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Таблиця Ж.17 – Описові статистики кластерів вибірки ЕГ-2 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 4 

Cluster contains 12 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,946667 ,039389 ,001552 

К3 Var2 ,926667 ,054160 ,002933 

К4 Var3 ,821667 ,037376 ,001397 

К5 Var4 ,963333 ,054160 ,002933 

К6 Var5 1,000000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 1,000000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,846667 ,034466 ,001188 

К11 Var8 1,000000 ,000000 ,000000 

К12 Var9 ,925000 ,037295 ,001391 

К14 Var10 ,820000 ,014771 ,000218 

К15 Var11 1,000000 ,000000 ,000000 

К16 Var12 1,000000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 1,000000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 ,953333 ,034466 ,001188 

К20 Var15 ,930000 ,000000 ,000000 

К21 Var16 1,000000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,803333 ,039389 ,001552 

К23 Var18 ,933333 ,098473 ,009697 

К26 Var19 ,860000 ,059696 ,003564 

К27 Var20 ,943333 ,083702 ,007006 

К30 Var21 1,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 1,000000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 1,000000 ,000000 ,000000 

К38 Var24 ,979167 ,072169 ,005208 

Qрез Var25 ,968495 ,013775 ,000190 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 2 

Cluster contains 28 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,807143 ,036804 ,001354 

К3 Var2 ,780000 ,084678 ,007170 

К4 Var3 ,728571 ,013801 ,000190 

К5 Var4 ,842857 ,055435 ,003073 

К6 Var5 ,971429 ,046004 ,002116 

К8 Var6 ,750000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,762857 ,059806 ,003577 

К11 Var8 ,885714 ,100791 ,010159 

К12 Var9 ,880000 ,000000 ,000000 

К14 Var10 ,758571 ,039788 ,001583 

К15 Var11 ,937143 ,055435 ,003073 

К16 Var12 ,750000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,947143 ,061274 ,003754 

К19 Var14 ,827143 ,079202 ,006273 

К20 Var15 ,807143 ,067047 ,004495 

К21 Var16 ,785714 ,089087 ,007937 

К22 Var17 ,750000 ,000000 ,000000 

К23 Var18 ,800000 ,000000 ,000000 

К26 Var19 ,755714 ,040316 ,001625 

К27 Var20 ,761429 ,080632 ,006502 

К30 Var21 ,750000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,965714 ,055205 ,003048 

К37 Var23 ,750000 ,000000 ,000000 

К38 Var24 ,571429 ,115011 ,013228 

Qрез Var25 ,833016 ,028299 ,000801 

 

 

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 1 

Cluster contains 50 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,750000 ,000000 ,000000 

К3 Var2 ,670000 ,000000 ,000000 

К4 Var3 ,603600 ,045345 ,002056 

К5 Var4 ,670000 ,000000 ,000000 

К6 Var5 ,896000 ,019795 ,000392 

К8 Var6 ,500000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,653200 ,030199 ,000912 

К11 Var8 ,704000 ,100934 ,010188 

К12 Var9 ,773000 ,124101 ,015401 

К14 Var10 ,692800 ,012943 ,000168 

К15 Var11 ,797600 ,040736 ,001659 

К16 Var12 ,500000 ,000000 ,000000 

К18 Var13 ,830000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 ,710000 ,000000 ,000000 

К20 Var15 ,659600 ,058378 ,003408 

К21 Var16 ,500000 ,000000 ,000000 

К22 Var17 ,675600 ,081670 ,006670 

К23 Var18 ,656000 ,166795 ,027820 

К26 Var19 ,659600 ,058378 ,003408 

К27 Var20 ,629200 ,073341 ,005379 

К30 Var21 ,500000 ,101015 ,010204 

К34 Var22 ,880000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,540000 ,092582 ,008571 

К38 Var24 ,250000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,690678 ,020362 ,000415 
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Кінець таблиці Ж.17    

Variable 

Descriptive Statistics for Cluster 3 

Cluster contains 14 cases 

Mean Std. Dev. Variance 

К2 Var1 ,605714 ,042193 ,001780 

К3 Var2 ,560000 ,000000 ,000000 

К4 Var3 ,530000 ,000000 ,000000 

К5 Var4 ,560000 ,000000 ,000000 

К6 Var5 ,800000 ,000000 ,000000 

К8 Var6 ,250000 ,000000 ,000000 

К10 Var7 ,600000 ,000000 ,000000 

К11 Var8 ,400000 ,000000 ,000000 

К12 Var9 ,350000 ,000000 ,000000 

К14 Var10 ,500000 ,000000 ,000000 

К15 Var11 ,670000 ,000000 ,000000 

К16 Var12 ,178571 ,117202 ,013736 

К18 Var13 ,750000 ,000000 ,000000 

К19 Var14 ,640000 ,000000 ,000000 

К20 Var15 ,500000 ,000000 ,000000 

К21 Var16 ,071429 ,117202 ,013736 

К22 Var17 ,500000 ,000000 ,000000 

К23 Var18 ,400000 ,000000 ,000000 

К26 Var19 ,430000 ,000000 ,000000 

К27 Var20 ,500000 ,000000 ,000000 

К30 Var21 ,000000 ,000000 ,000000 

К34 Var22 ,750000 ,000000 ,000000 

К37 Var23 ,500000 ,000000 ,000000 

К38 Var24 ,000000 ,000000 ,000000 

Qрез Var25 ,518024 ,013126 ,000172 
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Таблиця Ж.18 – Кластери вибірки ЕГ-2. Відстані об’єктів до кластерних центрів 

 Members of Cluster Number 4 
and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 12 cases 
Case №  1 2 26 29 30 31 54 60 70 79 89 95    
Distance ,023643 ,034574 ,046163 ,046163 ,023467 ,032734 ,034574 ,065148 ,023643 ,023467 ,035890 ,046163    
 Members of Cluster Number 2  

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 28 cases 
Case №  5 7 8 10 21 23 24 27 39 41 43 45 46 48 55 
Distance ,057929 ,037316 ,065855 ,061681 ,038338 ,041136 ,074684 ,074684 ,038338 ,041136 ,057929 ,037316 ,065855 ,061681 ,036207 
Case №  56 57 58 63 64 77 86 90 91 92 93 98 99   
Distance ,041136 ,057929 ,074684 ,065855 ,061681 ,038338 ,038338 ,036207 ,041136 ,057929 ,074684 0,065855 ,061681   
 Members of Cluster Number 1 

and Distances from Respective Cluster Center 

Cluster contains 50 cases 
Case №  3 4 6 9 11 12 13 17 18 19 20 22 25 28 32 
Distance ,031361 ,096367 ,047641 ,079847 ,047641 ,066424 ,047641 ,047641 ,047641 ,084412 ,079847 ,036728 ,036728 ,079847 ,036728 
Case №  35 36 37 38 40 44 47 49 50 51 53 61 65 66 67 
Distance ,047641 ,047641 ,084412 ,094422 ,036728 ,031361 ,079847 ,047641 ,066424 ,047641 ,047641 ,066424 ,096367 ,047641 ,047641 
Case №  68 71 72 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85 87 
Distance ,031361 ,036728 ,079847 ,036728 ,084412 ,047641 ,047641 ,079847 ,036728 ,079847 ,079847 ,084412 ,047641 ,035804 ,094422 
Case №  88 96 101 102 103           
Distance ,047641 ,066424 ,047641 ,047641 ,036728           
 Members of Cluster Number 3 

and Distances from Respective Cluster Center 
Cluster contains 14 cases 

Case №  14 15 16 33 34 42 52 59 62 69 94 97 100 104  
Distance ,040707 ,038939 ,020848 ,038939 ,020848 ,040707 ,020848 ,040707 ,038939 ,020848 ,020848 ,038939 ,040707 ,020848  

 

Таблиця Ж.19 – Відстані між кластерами 

 

Вибірка 

КГ 

Cluster 
Number 

Euclidean Distances between Clusters 

Distances below diagonal 

Squared distances above diagonal 

 

Вибірка ЕГ-1 

Cluster Number 

Euclidean Distances between Clusters 

Distances below diagonal 

Squared distances above diagonal 

 

Вибірка ЕГ-2 

Cluster Number 

Euclidean Distances between Clusters 

Distances below diagonal 

Squared distances above diagonal 

No. 1 No. 2 No. 3  No. 1 No. 2 No. 3 No. 4  No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 

No. 1 ,000000 ,021481 ,063738  No. 1 ,000000 ,047823 ,145115 ,294488  No. 1 ,000000 ,027728 ,052005 ,107297 

No. 2 ,146564 ,000000 ,016259  No. 2 ,218685 ,000000 ,029954 ,115676  No. 2 ,166518 ,000000 ,146742 ,026996 

No. 3 ,252463 ,127512 ,000000  No. 3 ,380939 ,173072 ,000000 ,028764  No. 3 ,228047 ,383069 ,000000 ,287135 

     No. 4 ,542668 ,340111 ,169599 ,000000  No. 4 ,327562 ,164306 ,535850 ,000000 
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ВСТУП 

 

Програму варіативної навчальної дисципліни “Сенсорний розвиток 

молодшого школяра” складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психолого-дидактичні засади 

сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці. 

Міждисциплінарні зв’язки. У викладанні курсу “Сенсорний розвиток 

молодшого школяра” реалізуються міждисциплінарні зв’язки із “Загальною 

психологією”, “Віковою та педагогічною психологією”, “Основами педагогіки”, 

“Дидактикою”, “Історією педагогіки”. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1 Психологічні основи розвитку чуттєвої сфери молодших учнів. 

2 Історико-педагогічний аспект сенсорного розвитку молодших школярів.  

3 Сенсорно-розвивальний потенціал сучасної початкової освіти.  

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни “Сенсорний розвиток 

молодшого школяра” є забезпечення засвоєння студентами теоретичних основ 

удосконалення чуттєвих процесів учнів, формування вмінь застосовувати отримані 

знання в практиці навчання школярів перцепції; розвиток у студентів критичного 

педагогічного мислення; виховання професійно значущих якостей майбутніх 

фахівців. 

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни “Сенсорний розвиток молодших 

школярів”:  

– сформувати поняття про сенсорний розвиток дитячої особистості та 

сенсорне вміння як його специфічну одиницю; 

– ознайомити з ґенезою проблеми вдосконалення чуттєвої сфери дітей і учнів 

у зарубіжній та вітчизняній дидактичній думці;  

– розкрити сенсорно-розвивальний потенціал сучасної початкової освіти. 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають  
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знати: 

– сутність, властивості, чинники та рушійні сили сенсорного розвитку, 

показники його прояву в молодшому шкільному віці; визначення, види, структуру 

та механізм формування сенсорних умінь;  

– періоди й етапи розроблення проблеми сенсорного розвитку молодших учнів 

у досвіді початкового навчання та педагогічній думці; цільові напрями та 

методично-організаційні ресурси вдосконалення чуттєвої сфери школярів у різні 

еволюційні періоди; 

– вимоги до сенсорної освіченості молодших учнів, відображені в Державному 

стандарті початкової освіти та навчальних програмах; особливості репрезентації 

навчального матеріалу перцептивного спрямування в підручниках і посібниках;  

– сутність понять “методи”, “форми”, “засоби” навчання перцепції; 

уміти:  

– установлювати взаємозв’язок між загальним, психічним і сенсорним 

розвитком особистості; доводити багатофакторність формування перцепції дитини, 

провідну роль організованого навчання в цьому процесі; визначати типологічні та 

індивідуальні відмінності чуттєвої сфери молодшого школяра; класифікувати 

сенсорні вміння відповідно до складу сприймання; обґрунтовувати структуру і 

механізм формування сенсорних вмінь закономірностями функціонування 

перцептивних дій різних модальностей; 

– пояснювати зумовленість дидактичних підходів до формування перцепції 

дітей змістом початкової освіти і положеннями провідних педагогічних парадигм; 

диференціювати характерні для кожного історичного періоду методи, форми і 

засоби сенсорного розвитку молодших школярів; аналізувати творчий доробок 

представників вітчизняної та зарубіжної педагогіки щодо способів удосконалення 

чуттєвих процесів учнів; 

– виявляти перцептивно-розвивальні ресурси різних освітніх галузей і 

навчальних предметів школи І ступеня; характеризувати можливості текстів, 

ілюстрацій, завдань підручників у забезпеченні засвоєння школярами інформації 

про зовнішні властивості предметів і явищ дійсності;  
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– класифікувати методи навчання перцепції за джерелом сенсорної 

інформації; конструювати окремі прийоми і методи організації перцептивної 

діяльності учнів; проектувати сенсорно спрямовані фрагменти уроків відповідно до 

їхньої теми та цільових завдань; визначати доцільність використання засобів 

навчання у формуванні в учнів різних видів сприймання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин /2 кредити ECTS. 

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 Теоретичні засади розвитку чуттєвої сфери 

молодшого школяра 

Тема 1 Сенсорний розвиток особистості в молодшому шкільному віці: 

сутність, чинники, одиниці формування 

Сутність сенсорного розвитку дитячої особистості. Основні властивості 

сенсорного розвитку молодших школярів: безперервність, незворотність, 

нерівномірність, асинхронність, індивідуальні та типологічні відмінності 

розгортання.  

Чинники сенсорного розвитку учнів: біологічна спадковість, природне і 

соціальне середовище, організоване навчання, перцептивна активність особистості. 

Особливості сенсорного розвитку в молодшому шкільному віці.  

Поняття сенсорного вміння. Класифікація сенсорних умінь за видами 

сприймання: зорові (колірні, просторові), слухові (фонематичні, музичні), дотикові 

(просторові, фізико-механічні).  

Загальна структура сенсорних умінь: завдання (мета сприймання в наданих 

умовах), засоби побудови і впізнавання образів об’єктів (моторні копії об’єктів 

сприймання, системи сенсорних еталонів), операції (раціональні способи 

обстеження предметів і явищ).  

Механізм формування сенсорних умінь. 

Змістовий модуль 2 Історико-педагогічний аспект сенсорного розвитку 

молодших учнів 

Тема 2 Ґенеза проблеми сенсорного розвитку дітей і учнів у зарубіжній і 

вітчизняній педагогічній думці 
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Накопичення досвіду сенсорного розвитку дітей у донауковий період: 

підпорядкованість формування в молоді процесів сприймання умовам природного 

виживання; виокремлення перцептивного розвитку дітей як складника їхнього 

розумового виховання; навчання орієнтуванню в зовнішніх властивостях предметів і 

явищ дійсності у “будинках молоді”; особливості вдосконалення чуттєвих процесів 

учнів засобами шкільної освіти в стародавні часи та середньовіччя; ідеї мислителів 

Ренесансу щодо розвитку сенсорики дитячої особистості. 

Становлення загальнодидактичних основ формування перцепції молодших 

учнів у класичний період: думки Я. Коменського, Дж. Локка, Ж. Руссо, 

Й. Песталоцці, Й. Гербарта, Ф. Фрьобеля, Ф. Дістервега, К. Ушинського, М. Корфа 

про значення сприймання у пізнанні дійсності та види відчуттів, що належать 

формуванню, способи дидактичного впливу на чуттєву сферу дитини.  

Розроблення методики сенсорного розвитку дітей у реформаторський період: 

застосування дидактичного матеріалу перцептивного спрямування в досвіді 

М. Монтессорі; ігровий підхід до формування чуттєвих процесів особистості в 

практиці Ж. Декролі; реалізація ідей “евритмії”, відносної сольмізації, матеріалізації 

властивостей музичних звуків у педагогічній діяльності Р. Штайнера, Е. Жак-

Далькроза, М. Леонтовича, Б. Яворського, С. Людкевича, В. Верховинця, З. Кодая, 

К. Орфа, К. Стеценка, Б. Тричкова. 

Еволюція проблеми сенсорного розвитку школярів у науково-нормативний 

період: актуалізація досліджень чуттєвої сфери дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку (50–70-ті роки ХХ ст.); постановка проблеми вдосконалення 

сприймання учнів в умовах реструктурування школи І ступеня (80–90-ті роки 

ХХ ст.); формування дидактичних підходів до сенсорного розвитку школярів у 

контексті стандартизації змісту початкової освіти (перше десятиліття ХХІ ст.). 

Організація сенсорного розвитку молодших учнів у сучасній зарубіжній 

школі. 

Змістовий модуль 3 Сенсорно-розвивальний потенціал сучасної 

початкової освіти 

Тема 3 Зміст сенсорного розвитку молодших учнів  
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Відображення змісту сенсорного розвитку школярів у Державному стандарті 

початкової загальної освіти і навчальних програмах.  

Репрезентація змісту сенсорного розвитку молодших учнів у шкільних 

підручниках: підручниковий ресурс формування зорового (колірного і 

просторового) сприймання школярів; підручниковий ресурс формування слухового 

(фонематичного і музичного) сприймання школярів; підручниковий ресурс 

формування дотикового (фізико-механічного і просторового) сприймання школярів.  

Неперервність перцептивного розвитку дітей і учнів на різних рівнях освіти. 

Змістовий модуль 4 Процесуальний ресурс сенсорного розвитку учнів 

школи І ступеня 

Тема 4 Методично-організаційне забезпечення сенсорного розвитку 

молодших школярів 

Методи навчання зорового сприймання: наочні (спостереження, ілюстрування, 

демонстрування); практичні (вправи, ігрові завдання, практичні, графічні, 

вимірювальні, дослідні роботи); словесні (бесіда, розповідь, пояснення, інструктаж, 

робота з підручником). Форми організації зорового сенсорного розвитку (уроки, 

елементи уроків); види перцептивної діяльності учнів з обстеження колірних і 

просторових властивостей об’єктів сприймання (фронтальна, групова, парна, 

індивідуальна); позаурочні форми навчання зорової перцепції (екскурсії, домашня 

робота). Засоби зорового сенсорного розвитку школярів. 

Методи навчання слухового фонематичного сприймання: наочні 

(спостереження, демонстрування, ілюстрування); практичні (вправи, ігрові 

завдання); словесні (бесіда, пояснення, робота з підручником). Форми організації 

слухового фонематичного сенсорного розвитку (уроки); види перцептивної 

діяльності учнів з обстеження звуків мовлення (фронтальна, групова, 

індивідуальна). Засоби слухового фонематичного розвитку школярів. 

Методи навчання слухового музичного сприймання: наочні (спостереження, 

демонстрування, ілюстрування); практичні (вправи, ігрові завдання, виконавські 

роботи, композиційні роботи, дослідні роботи); словесні (розповідь, пояснення, 

бесіда, робота з підручником). Форми організації слухового музичного сенсорного 
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розвитку (уроки); види перцептивної діяльності учнів з обстеження звуків музики 

(фронтальна, групова, парна, індивідуальна); позаурочні форми навчання слухової 

музичної перцепції (гуртки). Засоби слухового музичного розвитку школярів. 

Методи навчання дотикового сприймання: практичні (практичні роботи, ігрові 

завдання, вправи, дослідні роботи); наочні (спостереження, демонстрування, 

ілюстрування); словесні (бесіда, розповідь, пояснення). Форми організації 

дотикового сенсорного розвитку (уроки); види перцептивної діяльності учнів з 

обстеження фізико-механічних і просторових властивостей об’єктів сприймання 

(фронтальна, групова, індивідуальна); позаурочні форми навчання зорової перцепції 

(екскурсії). Засоби дотикового сенсорного розвитку школярів.  

Використання мультимедійних технологій у формуванні перцепції молодших 

учнів. 
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читання “Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 2011); Запорізька сесія 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Придніпровські соціально-

гуманітарні читання” (Запоріжжя, 2012); Кіровоградська сесія І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” 

(Кіровоград, 2012), Бердянська сесія І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” (Бердянськ, 2012);  

– регіональних: “Педагогіка та психологія: наука, реальність, застосування” 

(Харків, 2012).  
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