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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ Е Й Д Е Т И К И 
В П Р О Ц Е С І Н А В Ч А Н Н Я МАТЕМАТИКИ 

У статті розкривається сутність ейдетики як технології розвитку пам'яті, уяви, образного мислення 
людини, надається характеристика основним її методам: робота з асоціаціями та акровербальна техніка. Вра-
хування особливостей мислення, пам'яті та уяви учнів є важливою передумовою успішної організації навчаль-
ного процесу. Тому у статті приділяється увага висвітленню особливостей сприймання та запам'ятовування 
інформації учнями молодшого шкільного віку, показана доцільність впровадження у навчальний процес методів 
та прийомів ейдетики. Це дозволяє розвивати у дітей пам'ять, уяву та мислення, знімати емоційне напруження, 
робити навчання задоволенням. 

Ключові слова: навчання математики, учні початкової школи, пам'ять, уява, асоціації, ейдетика, образне 
мислення. 
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АРР^ГСАТГОN ОГ Е ^ ^ С А Т Г О N Т Е С Н N О ^ О С У 
Ш М А Т Н Е М А Т Г С 8 Е ^ ^ С А Т Г О N 

^еуе^ортепі о/Ием икгаіпіап Зскооі риіз/огмагії пем ^е^иі^етепіз іо іке ргітагу еіїисаііоп. Тке апаіузіз о/іке 
сопсері о/ Мем икгаіпіап Зскооі апії Зіаіе Зіапіїагії о/ Ргітагу Еіїисаііоп каз зкомп ікаі скііії 'з іїеуеіортепі апії /ог-
таііоп о/кіз кеу апії зиЬ]есі сотреіепсіез аге іке ргіогіііез іп іке іеагпіпд ргосезз апії ^е^иі^е ргосеззіпд апії зіогіпд 
іагде атоипі о/еіїисаііопаі іп/огтаііоп. Зо, іке ^иезііоп о/зеагск /оґ іппоуаііуе іеагпіпд іескпоіодіез, мкіск аге огі-
епіеії іо зскооіскііії 'з пееіїз, агізез. Тке аіт о/іке агіісіе із іо геуеаі іке еззепсе о/еііїеіісз аз а іескпоіоду о/іїеуеіор-
тепі о/ітадіпаііуе тетогу, тетогігіпд іп/огтаііоп апії ехреіїіепсу о/изе о/іі іп іке ргосезз о/іеаскіпд Маікетаіісз. 

Іі каз Ьееп/оипії оиі ікаі іакіпд іпіо ассоипі іке ресиііагіііез о/зскооіскіііїгеп 'з ікіпкіпд, тетогу апії ітадіпаііоп 
із іке ітрогіапі р^е^е^иізііе /оґ іке зиссезз/иі огдапігаііоп о/ іке іеагпіпд ргосезз. Іі каз Ьееп геуеаіеії ікаі ргітагу 
зскооіскіііїгеп 'з тетогу із уегу асііуе. Зо, і/іппоуаііуе іескпоіодіез, зиск аз еііїеіісз, аге изеії іп іке ргосезз о/іїеуеі-
ортепі о/іі, а регзоп Ьесотез іпіегпаііу кагтопіоиз апії епгіскеії, зскооіскіііїгеп 'з /аіідие мкііе зіиіїуіпд іїесгеазез 
апії ікеіг етоііопаі зіаіе ітргоуез. Такіпд ікіз іпіо сопзііїегаііоп, іі каз Ьееп поіеії ікаі тоіїегп іеаскег із теапі іо кеір 
скіііїгеп іо іеагп ком іо тетогіге песеззагу іп/огтаііоп апії гететЬег іі оп ііте, ас^иі^е кпоміеіїде еазііу апії міік 
іпіегезі. 

Тке еззепсе о/еііїеіісз аз а дате іескпоіоду о/тетогігіпд іп/огтаііоп каз Ьееп геуеаіеії іп іке агіісіе. Тке аЬііііу 
іо ітадіпе уагіоиз ітадез апії іїгеат ир, мкіск із ресиііаг іо еаск регзоп, із іке Ьазіз о/ікіз іескпоіоду. Іі каз Ьееп 
поіеії ікаі могк міік аззосіаііопз апії асгоуегЬаі іескпі^ие аге іке таіп теікоіїз о/еііїеіісз. Іі каз Ьееп геуеаіеії ікаі 
могк міік аззосіаііопз із саггіеії оиі іїие іо іке скаіп теікоії апії іке теікоії о/уізиаі аззосіаііопз. Еог ехатріе, мкеп 
изіпд іке скаіп теікоії, іке еіетепіз о/а рагіісиіаг іізі аззосіаіе міік еаск оікег іп іке скаіп міік іке кеір о/тепіаі 
ітадез. Тке теікоії о/уізиаі аззосіаііопз із Ьазеії оп іке соппесііоп о/ ап оЬ]есі міік а сегіаіп зиЬ]есі. Іі каз Ьееп 
іїеіегтіпеії ікаі уізиаі аззосіаііопз аге іке /оипіїаііоп о/ іке теікоії о/ тетогігіпд питЬегз: а зскооіскііії сопуегіз 
еаск питЬег іпіо ап ітаде мкіск іі гезетЬіез апії гетіпіїз. Тке асгоуегЬаі теікоії о/іке еііїеііс іескпоіоду із Ьазеії оп 
сгеаііуе ігапз/огтаііоп о/ "іїгу" іп/огтаііоп іпіо "ііуе" іехіз (роетз, зопдз, зауіпдз). Тке агіісіе аиікогз етрказіге 
ікаі геііапсе оп ітадез аііомз зскооіскіііїгеп іо регсеіуе, тетогіге апії гететЬег іп/огтаііоп Ьеііег, таіпіаіп тепіаі 
асііуііу апії іїеуеіор ітадіпаііоп. 

Кеу -юогйз: іеаскіпд Маікетаіісз, ргітагу зскооіскіііїгеп, тетогу, ітадіпаііоп, аззосіаііопз, еііїеіісз, ітадіпаііуе 
ікіпкіпд. 

Постановка проблеми. Орієнтація нової 
української школи на потреби учня в освітньому 
процесі, врахування його можливостей і запитів 
вимагає застосування новітніх освітніх техноло-
гій, зокрема тих, що надають різні способи засво-
єння та запам'ятовування необхідної інформації. 

Зрозумілою є легкість, з якою дитина 
запам'ятовує фрази з мультфільмів, рекламних 
роликів, слова з пісень, які зберігаються в пам'яті 
тривалий час. А для запам'ятовування правила, 
вірша чи таблиці множення дитині потрібно 
докласти багато зусиль. Проблема полягає в тому, 
що діти сприймають та запам'ятовують інформа-
цію через світ образів. У першому випадку осно-
вою для запам'ятовування стає яскравий образ, 
а в другому - нав'язана дорослими інформація. 
Отже, важливою передумовою успішної організа-
ції навчального процесу є врахування особливос-
тей мислення, пам'яті та уяви учнів. 

Сьогодення ставить перед учителями запи-
тання: як допомогти дитині запам'ятати необхідну 

інформацію і вчасно пригадувати її, що робити, 
щоб кожному учневі було легко і цікаво здобувати 
знання, яким методам і прийомам надати пере-
вагу. На ці запитання дає відповідь ейдетика -
технологія розвитку пам'яті, уяви, образного мис-
лення людини. 

Аналіз досліджень. Ейдетика (з грецької мови 
«ейдос» - «образ») як напрям психологічної науки 
тісно пов'язана з поняттям «ейдетизм». Ейдетизм, 
як трактує сучасна психологія, - це різновид образ-
ної пам'яті, що назавжди зберігає події чи факти, 
які сильно вразили людину, у вигляді незвичайних 
образів. Отже, ейдетика - один із засобів розвитку 
образної пам'яті (Айзенварг, 2009: 20). 

Пам'ять - один із найголовніших процесів пси-
хіки людини, основа, на якій творить мозок; це 
можливості людини, її мислення. Пам'ять - це від-
биття досвіду людини шляхом запам'ятовування, 
збереження, дізнавання, відтворення. Питання 
розвитку пам'яті є однією з традиційних проблем 
класичної та сучасної психології. 
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Дослідження пам'яті на базі інформаційного та 
системного підходів сприяли розкриттю продук-
тивних функцій пам'яті в організації та регуляції 
пізнавальної діяльності. Пам'ять починає розгля-
датися не як пасивне сховище набутого досвіду, 
а як активний процес, що здійснює переробку 
прийнятої інформації, її кількісний та якісний 
відбір, прогнозування тощо (Дж. Мілер, Р. Аткін-
сон, П. К. Анохін, Б. Ф. Ломов, В. П. Зінченко, 
С. П. Бочарова, В. Я. Ляудіс). 

Теорія ейдетики розроблялась у 20-40-х роках 
XX століття у Німеччині в Марбургській психоло-
гічній школі Еріком Йеншем та його однодумцями 
(В. Йеншем, О. Кро, А. Рікелем, Г. Фішером). 
Е. Йенш уважав, що «ознака ейдетизму - емо-
ційна забарвленість образів», й довів, що образне 
мислення - закономірна стадія дитячого розвитку. 
Дітей до 12 років він називав «ейдетиками», роз-
різняючи при цьому явний ейдетизм або прихова-
ний. Після 12 років здібність сприйняття ейдетич-
них образів згасає. 

Вітчизняні науковці критично ставилися 
до ейдетичних ідей, піддавали їх експеримен-
тальним перевіркам. Найбільш відомими спеціа-
лістами з питань ейдетики були П. П. Блонський, 
Л. С. Виготський, О. Р. Лурія. Однак через ряд 
обставин та Другу світову війну (1939-1945) 
дослідження з питань ейдетики були повністю 
зупинені. 

Вивченням ейдетики, можливостей застосу-
вання її прийомів у процесі навчання займалися 
такі сучасні науковці та методисти, як Л. Айзен-
варг, Е. Антощук, А. Бесєдіна, М. Гайдаєнко, 
Ж. Григор'єва, О. Дмитренко, Л. Кравченко, 
І. Матюгін, О. Пащенко, В. Примакова та ін. 

Як зазначає Л. Г. Айзенварг, міцна пам'ять 
пов'язана саме з уявою, а не із зубрінням. 
Запам'ятовування через силу та нескінченні повто-
рення дають зворотній ефект. Сприймається і 
запам'ятовується лише та інформація, яка засвою-
ється легко і з задоволенням (Айзенварг, 2009: 23). 
Саме так і відбувається за допомогою прийомів 
ейдетики, які засновані на знанні фізіології мозку 
людини: права півкуля мозку - це «образна» пів-
куля, яка запам'ятовує емоції, а ліва - «словесна», 
розумна, аналітична. Сприйнявши щось, мозок 
людини в правій півкулі складає образ-модель, 
а у лівій підбирає відповідні йому слова. Інфор-
мація, яка запам'ятовується таким чином, зберіга-
ється дуже довго, тому що це органічно і природно. 

Пам'ять дітей у молодшому шкільному віці 
дуже активна, і це потрібно використовувати. 
Як зазначає А. Бесєдіна, проблема використання 
резервів пам'яті є також актуальною проблемою 

під час розробки методів навчання математиці 
в школі. Якщо розвивається пам'ять, особис-
тість стає внутрішньо гармонійною, збагаченою; 
зменшується втома у навчанні, збагачується емо-
ційний стан. Завдяки образній пам'яті в процесі 
пізнавальної діяльності створюються ейдетичні 
образи, які є проміжною формою пам'яті і станов-
лять фактичну основу розвивального навчання. 

О. Пащенко вказувала, що ейдетика - це ігрова 
методика запам'ятовування інформації, в основі 
якої лежить властиве кожній людині вміння уяв-
ляти різні образи та фантазувати (Пащенко, 
2010:16). 

Систематизував, узагальнив і доповнив ейдо-
технологію оригінальними методиками І. Матю-
гін. У середині 80-х років XX століття професор 
Ігор Матюгін, директор «Школи Ейдетики», роз-
робив цілу систему ігор, яка покращує сприй-
мання інформації та відтворення її, спираючись 
на вміння кожної людини уявляти та фантазувати. 
Він запропонував використовувати цілий спектр 
уявлень і фантазій: зорових, рухових, тактильних, 
нюхових та смакових. 

З 1990-го року впровадження методів ейдетики 
в Україні почав здійснювати учень І. Матюгіна, 
почесний доктор педагогічних наук - засновник 
«Української школи ейдетики «Мнемозіна» Євген 
Антощук. Сучасна ейдетика - це не тільки розви-
ток уваги, уяви, пам'яті, різних видів мислення, 
а й спосіб подачі навчального матеріалу. При-
йоми ейдетики застосовуються не лише на гурт-
кових, факультативних заняттях чи заняттях із 
психології, а безпосередньо на уроках. Ейдетика 
залучає всі аналізатори дитини: дозволяє не лише 
побачити, а й помацати, почути, скуштувати, 
понюхати; подає нове через добре знайомі дітям 
образи. Ейдети стверджують, що не буває поганої 
пам'яті, а ми просто часто не вміємо нею користу-
ватися. А причина цього - недостатньо розвинене 
асоціативне мислення. 

Мета статті полягає у висвітленні сутності 
ейдетики як технології розвитку образної пам'яті, 
запам'ятовування інформації та доцільності її 
застосування у процесі навчання математики. 

Виклад основного матеріалу. Ейдетика спи-
рається на особливості мислення, пам'яті та уяви 
дітей. Відомо, що мислення учнів молодшого 
шкільного віку характеризують як конкретно-
образне. Конкретність мислення молодших шко-
лярів виявляється в тому, що певну розумову 
задачу вони можуть розв'язати, тільки вихо-
дячи з означених словами конкретних предме-
тів, їх зображень або уявлень. Образне мислення 
молодших школярів характеризується опорою 
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на уявлення та образи. Щоб думати, вони пови-
нні сприймати й уявляти об'єкти, явища, подані 
в задачі. Перші 5-7 років права півкуля голов-
ного мозку, відповідальна за уяву, розвивається у 
дитини швидше за ліву, відповідальну за логічне 
та аналітичне мислення. 

Уява - це процес побудови образу продукту 
діяльності ще до його виникнення, а також ство-
рення програми поведінки в тих випадках, коли 
проблемна ситуація характеризується невизначе-
ністю. Особливість уяви полягає в тому, що вона 
дозволяє приймати рішення і знаходити вихід 
із проблемної ситуації за відсутності знань, які 
в таких випадках необхідні для мислення. 

Фантазія (синонім поняття «уява») дозволяє, так 
би мовити, «перескочити» через якісь етапи мис-
лення й уявити собі кінцевий результат. Активна 
уява спрямована на вирішення певних завдань. 
Репродуктивна уява характеризується тим, що 
створює образи, які відповідають опису. Напри-
клад, під час читання літератури, вивчення карти 
місцевості чи історичних описів уява відтворює те, 
що відображене в цих книгах, картах, оповіданнях. 

Продуктивна уява, на відміну від репродук-
тивної, передбачає самостійне створення нових 
образів, які реалізуються в оригінальних продук-
тах діяльності. Продуктивна уява є невід'ємним 
елементом творчої діяльності. 

Методи ейдетики побудовані на простих прин-
ципах: засвоєння інформації базується на уяві та 
позитивних емоціях, у доброзичливій, радісній 
атмосфері; ігровий матеріал доступний та мобіль-
ний; подання інформації враховує особливості 
кожної дитини. 

Головними інструментами ейдетики є робота 
з асоціаціями та акровербальна техніка. 

Асоціація (з лат. аззосіо - з'єдную, зв'язую) -
поняття, що виникає під час згадування іншого. 
Асоціації відіграють важливу роль у будь-якому 
процесі навчання. Одна річ спричиняє іншу, 
тому асоціації допомагають упорядковувати всі 
елементи інформації. Як зазначає В. Примакова, 
свідомо вигадуючи якісь асоціації й відшукуючи 
їх у заздалегідь передбачених випадках, ми тим 
самим підсилюємо контроль над записом інфор-
мації в пам'яті, тому шанси на спогад зростають. 
Пошук асоціацій швидко перетворюється на захо-
плюючу гру (Примакова, 2004: 22). 

Робота з асоціаціями представлена двома 
напрямками: ланцюговий метод (він апелює до 
асоціативних логічних зв'язків) та метод зорових 
асоціацій. 

Ланцюговий метод заснований на тому, що 
будь-яке явище може спричинити інше. Інфор-

мація, за навчання в цьому випадку, розкрива-
ється поступово (від загального до конкретного, 
від конкретного до загального або від конкретного 
до іншого конкретного, існуючого з ним пара-
лельно в інформаційному просторі). Під час засто-
сування цього методу елементи певного списку 
асоціюють один з одним у ланцюжок за допомо-
гою мисленнєвих образів. Наприклад, потрібно 
запам'ятати такий список продуктів: курка, яйця, 
рис, молоко, масло. Ми створюємо ланцюжок 
образів: колись курка вилупилась з яйця; зараз 
вона клює рис; я дуже полюбляю молочну кашу, 
до якої обов'язково додаю масло. 

Метод зорових асоціацій, навпаки, позбав-
лений логічного компонента. У застосуванні 
цього методу особливо важливим є зв'язок того 
чи іншого об'єкта з певним предметом. Напри-
клад, коли учитель пояснює дітям, як познача-
ється на письмі число сім, навчає їх правильно 
писати цифру 7, дуже влучно викликати в їхній 
уяві яскравий, емоційний образ цієї цифри. Учні в 
цьому випадку обов'язково надовго запам'ятають, 
як пишеться число сім. А якщо ж учням просто 
пояснити, з яких ліній складається цифра 7, то, на 
жаль, у пам'яті воно залишиться далеко не у всіх. 

Отже, на зорових асоціаціях базується метод 
запам'ятовування цифр та чисел: кожну цифру 
учень перетворює в образ, який вона йому нага-
дує (рис. 1). 

Ь 1 
з ссЯТХ 

Сс Л -\) 

. ™ I Д . Л - Г І . 

Рис. 1. 

Є. В. Антощук подає такі найчастіші асоціації 
дітей: 

1 - Буратіно (або будь-який казковий герой); 
2 - лебідь (або будь-який птах); 
3 - двогорбий верблюд (і всі екзотичні тва-

рини); 
4 - стілець догори ногами (і всі меблі); 
5 - яблуко (та всі фрукти); 
6 - комп'ютерна мишка (і будь-яка техніка або 

посуд); 
7 - прапорець (і різний інструмент); 
8 - велосипед (і все, що з колесами); 
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9 - барабан (і будь-який музичний інструмент 
або будь-яка риба); 

0 - м'яч, бублик (Антощук, 2000:14). 
У сучасних технологіях навчання прийоми 

ейдетики дозволяють запам'ятовувати цифри 
й за допомогою кольорів або матеріалу, з якого 
вони виготовлені. Так, наприклад, у навколиш-
ньому світі є чимало предметів, що мають завжди 
один і той же колір (апельсин - помаранчевий, 
огірок - зелений, вата - біла, трава - зелена, 
вугілля - чорне тощо). Крім цього, у свідомості 
кожної людини є предмети, що асоціюються 
з певним кольором, іншими словами, цей колір 
предмета як би закріплений в особистому досвіді 
людини. Подібні асоціації можуть бути в дитини 
із цифрами. За бажання кожний може виписати 
список кольорів своїх цифр. 

Акровербальний метод («акро» - край, 
«вербо» - слово) базується на креативному пере-
творенні «сухої» інформації в «живі» тексти. Це 
може бути, наприклад, «шифрування» навчаль-
ного матеріалу у вірші, пісні та висловлювання. 
Як правило, робота з інформацією таким спо-
собом викликає особливо приємні емоції. Так, 
наприклад, для запам'ятовування цифри нуль 
можна скористатися віршем: 

«Нуль за ниточку тримаю. 
Це ж бо - кулька, кожен знає. 
Якщо нитку відпустить -
Кулька в небо полетить!» 

Отже, використання ейдетики у навчальному 
процесі сприяє розвитку образного мислення 

дітей - вони вчаться мислити образами. Цифри 
і літери для них стають живими персонажами: 
вони рухаються, розмовляють, мають запах, смак, 
колір, беруть участь у фантастичних пригодах. 
Уміння фантазувати і уявляти робить дітей при-
родно розкріпаченими, допомагають позбави-
тися внутрішніх комплексів. Такими ж стають і 
їхні думки, а це розкриває їхній творчий потен-
ціал. З опорою на образи учні краще сприймають 
інформацію, це є їх підтримкою у складних про-
цесах розуміння, запам'ятовування та згадування, 
протягом уроку зберігається розумова активність, 
розвивається уява. 

Планування уроку математики в початковій 
школі з використанням прийомів ейдетики формує 
новий підхід до освітніх технологій, який дозволяє 
кожній дитині комфортно, легко та із задоволенням 
здобувати нові знання. За використання ейдетики 
в навчанні мінімізується психологічна напруга на 
учнів, а запам'ятовування і засвоєння інформації 
стають невимушеними, захоплюючими та необ-
тяжливими. Саме тому вже з 1-го класу вчителю 
необхідно: навчати учнів запам'ятовувати новий 
матеріал швидко та якісно, збільшувати обсяг 
їхній пам'яті; розвивати творчу уяву, фантазію, 
образне мислення учнів, вчити їх мислити послі-
довно, асоціативно; розвивати просторову орі-
єнтацію та уявлення; тренувати вміння швидко 
знімати втому, знаходитись у доброму настрої. 

Висновки. Отже, застосування технології ейде-
тики у процесі навчання учнів початкової школи 
сприяє формуванню образного мислення, виховує 
потребу в знаннях, дозволяє оволодіти сучасними 
способами пізнання навколишнього світу. При-
йоми ейдетики оптимізують процес осмислення, 
опрацювання, засвоєння і запам'ятовування 
інформації, математичної зокрема, виробляють 
навички творчого мислення. Ці методи дають 
можливість раціонально організовувати роботу на 
уроках математики і засвоювати навчальний мате-
ріал усвідомлено та швидко, не відчуваючи інте-
лектуального напруження. 
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