
Організація освітнього процесу з використанням мнемотехніки 

як сучасної технології ефективного засвоєння нової інформації 

Із метою реалізації методичних інновацій, спрямованих на формування 

компетентності у різних сферах життєдіяльності наш дошкільний навчальний 

заклад було визнано базовим по впровадженню технології мнемотехніки та 

ефективного забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом та 

школою. 

На початковому етапі процесу навчання основним завданням є 

формування та динамічний розвиток навичок оброблення інформації. А 

корегування процесу навчання в напрямі інтеграції з мнемотехнічними методами 

та прийомами істотно збільшує частку розвивального аспекту навчання та сприяє 

успішному засвоєнню вихованцями знань, умінь і навичок. Саме тому вміння 

ефективно засвоювати інформацію є одним з найважливіших чинників успішної 

навчальної діяльності. 

Педагоги нашого закладу впроваджують  методи засвоєння текстової та 

цифрової інформації на заняттях з розвитку мовлення для складання описових 

розповідей, переказу тексту, заучування віршів, загадок скоромовок, прислів’їв 

тощо. Але я більш детальніше хочу розповісти, як ми  апробовували комплекс 

навчально-розвивальних методичних розробок «Числа та їх таємниці». Це 

інструментарій для ефективного засвоєння складу числа дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Використовуючи мнемотренажери, мнемоігри, казку 

та інші засоби, не лише педагоги, а й батьки мають змогу самостійно допомогти 

дітям засвоїти склад числа. До того ж ця робота сприяє розвитку в дітей зв'язного 

мовлення, логічного мислення, дрібної моторики, формуванню навичок 

самонавчання. 

Як свідчить практика, під час традиційного вивчення складу числа 

більшість дітей стикається з труднощами. Тож ми в цій роботі застосовуємо 

оригінальний прийом ейдотехніки – «цифрообраз», суть якого полягає в поданні 

та сприйманні дітьми цифрової інформації в образній формі. Розглянемо 

покроково алгоритм цієї роботи.  

Добираючи для кожної цифри – від 1 до 10 – характерні ознаки за аналогією 

(схожістю), вигадуємо та вивчаємо з дітьми коротенькі, цікаві за сюжетом 

віршики. Діти легко їх запам’ятовують та, зафіксувавши в уяві «намальовані» 

образи, можуть відтак без проблем розпізнавати ту чи іншу цифру. 

 На початковому етапі діти граються з картками-цифрами та картинками-

образами, що відповідають цифрам. Розглядають картинки, вигадують невеличкі 

розповіді, де персонажами є образи з картинок, а відтак зіставляють по пам’яті 

цифри з відповідними їм образами й навпаки. У такий спосіб міцно 

запам’ятовують цифри, асоціюючи їх з картинками-образами. 



Далі переходимо безпосередньо до послідовного вивчення складу  чисел від 

двох до десяти. Для цього ми користуємося сюжетними картинками як 

друкованими і в електронному вигляді. Кожна з них відповідає певному складу 

числа. На картинці, в центрі розміщений збільшений образ числа, яке вивчаємо. 

Навколо нього асоціативно, послідовно, попарно розміщуються відповідні цьому 

складу числа цифрообрази. Розглянемо послідовність засвоєння складу чисел. 

 Діти без напруження запам’ятовують та усвідомлюють склад числа. Після 

складання розповіді демонструємо дітям картку, на якій склад числа «2» 

записано за допомогою цифр. 

 Після того як діти добре засвоїли склад чисел від 2-х до 10-ти та навчилися 

вільно розв’язувати приклади на додавання, переходимо до ознайомлення 

дошкільників з дією «віднімання». Для роботи використовуємо вже відомі дітям 

сюжетні картинки, кожна з яких відповідає певному складу числа. Пропонуємо 

дітям пограти в хованки – один з цифрообразів кожної пари «ховається» за 

центральний образ числа. Цифрообраз, який залишився без пари,  і є результатом 

дії «віднімання». 

Завдяки яскравості образів, активізації уяви та асоціативного мислення 

навіть складну інформацію діти легко запам’ятовують і усвідомлюють, а 

значить- здатні чітко відтворити. 

Використовуємо образи і під час вивчення дні тижня, місяців та пір року. 

Кожний місяць має картинку-образ, що відповідає і назві і номеру по порядку. 

Вихователь знайомить з назвою і в куточку природи розміщує образ.  Для 

кращого запам’ятовування дітям пропонуються ігри.  

Мнемотехнічні прийоми особливо важливі для дошкільнят так, як розумові 

завдання вирішуються з преважним сприйманням матеріалу через зорові канали, 

а не через вербальні. Саме тому у мнемотехніці використовуються мнемо 

таблиці - схема, в яку закладена певна інформація. Мнемотаблиці вихователі 

виготовляють разом з дітьми або використовують готові відео (Відео Колобок) 

Під час різних видів діяльності дітей педагоги замінюють демонстраційний 

та роздатковий матеріали мультимедійними засобами. Завдяки використанню 

мультимедійних засобів навчання діти виявляють більший інтерес до 

запропонованої теми, ліпше запам’ятовують і відтворюють інформацію. 

Мнемотехнічні прийоми використовуємо і для індивідуальних занять з 

дітьми, які випереджають однолітків у інтелектуальному розвитку або відстають 

від них, а також для розвитку психічних процесів, необхідних для 

інтелектуальної діяльності - сприймання, уваги, пам’яті, мислення; розвитку 

дрібної моторики рук. 

Під час проведення експериментальної діяльності ми переконалися, що 

використання технології мнемотехніки сприяє не лише активізації пізнавальної 

діяльності та зростанню якості засвоєння програмного матеріалу дітьми,  



виховує в дітях упевненість у собі та власних можливостях, а й підвищенню 

професійного рівня педагогів, адже спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми 

і методи навчання, проявляти творчі здібності; допомагає налагодженню 

гармонійних взаємин з батьками. 

 


