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ПЕРЕДМОВА 
 

Рецензія 
 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Кафедра педагогіки та психології 

 
на програму розвиваючих занять для старшокласників заступника директора 

Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» 
Дніпропетровської міської ради Перепелиці Т.О. 

 
Життя людини в умовах інформаційного суспільства потребує уміння 

ефективно працювати з інформацією, самостійно розв’язувати складні проблеми, 
використовувати можливості творчого мислення, втілювати у реальність нові 
продуктивні ідеї. 

У той же час сучасні методи навчання побудовані, в основному, на 
принципах абстрактного мислення, що стимулює переважно ліву півкулю 
головного мозку. Права півкуля, яка більше орієнтована на сприйняття і 
створення образів, інтуїцію, у навчальному процесі задіяна недостатньо. 

Запропонована програма дає змогу реалізувати ідеї холі стичного 
(цілісного) підходу до навчання, коли учень може спиратися як на словесно-
логічне мислення, так і на образ, що створює додаткові можливості 
запам’ятовувати та розвитку творчого потенціалу учня. 

У посібнику, підготовленому Перепелицею Т.О., викладено теоретичні 
аспекти освітньої технології «Школа ейдетики», визначені навчальні та 
розвивальні цілі програми, подано розгорнуті плани занять, описана їх технологія. 

Важливим є і те, що автором апробовані представлені у програмі техніки, 
ігри та вправи, що дало змогу відібрати з них найбільш ефективні. 

Вважаю, що використання програми буде сприяти розвитку творчого 
потенціалу учнів завдяки гармонійній роботі лівої та правої півкуль головного 
мозку, створить додаткові можливості для самореалізації особистості в умовах 
реалізації завдань креативної освіти. 

Посібник може використовуватися педагогами загальноосвітніх шкіл на 
уроках, факультативних заняттях, гуртках тощо. 

 
Крамаренко С.Г.,  

завідуюча кафедрою педагогіки та психології ДОІППО,  
кандидат педагогічних наук, доцент 
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України 
Кафедра філософії та політології 

 
Рецензія 

на начальну програму факультативного курсу «Розвиток ейдетичної пам’яті, 
образного мислення та уяви» для учнів середнього та старшого шкільного віку на 

основі освітньої технології «Школа ейдетики» 
 

Програму складено заступником директора Комунального закладу освіти 
«Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради Перепелицею 
Т.О., яка викладає цей курс у ліцеях міста з 2001 року. Впроваджені автором 
програми заняття з розвитку пам’яті, розроблені на основі принципу ейдетизму, 
ейдетичного сприйняття світу та запам’ятовування інформації. 

«Інформаційний вибух» ХХІ століття несе величезний об’єм інформації, яку 
людина повинна накопичити протягом життя. Логічна пам'ять людей 
супроводжується встановленням певного зв’язку між фактами на основі 
загальноприйнятих підходів, способів мислення, законів формальної логіки. 
Однак процес зберігання головним мозком інформації – динамічний. Йому 
притаманне поступове змінювання змісту матеріалу та переміщування одиниць 
інформації відносно один одногою однією з форм психологічного відображення є 
уява, вивчення механізмів якої, лежить в основі ейдетичного направлення 
психології. 

Використання ейдетичних педагогічних технологій, як писав 
Л.С.Виготський, «направлено против педагогического интеллектуализма, 
строившего всё обучение на процессе логического усвоения знаний; против 
односторонне рационалистического воспитания; требование считаться с 
возрастными особенностями, учитывать эйдетически-образный характер памяти, 
мышления и воображения ребёнка; указание на необходимость взращивать, 
давать возможности развития и другим не интеллектуальным функциям, - всё это 
делает эйдетику глубоко прогрессивным педагогическим течением». 

Запровадження факультативних занять з розвитку пам’яті дітей шкільного 
віку у навчальний процес на основі ейдетики: 

- актуально, так як направлене на пошук та розробку педагогічних 
стратегій розвитку інноваційної особистості; 

- прогностично, так як задовольняє соціальне замовлення в гармонійно 
розвинутій, стресостійкій, соціально адаптованій особистості; 

- реалістично та реалізуємо, так як забезпечене навчально-методичними 
посібниками, дидактичним та роздавальним матеріалом. 

Принципи, що покладені в основу методик проведення занять за програмою 
факультативного курсу «Розвиток ейдетичної пам’яті, образного мислення та 
уяви», які удосконалюють пам'ять та розвивають увагу учнів, відповідають 
концепціям сучасної психології пам’яті та методам навчання, які іменуються 
«методами інтенсивного навчання». 

Крім розвитку пам’яті запропонована програма може сприяти розширенню 
творчих можливостей учнів завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої 
(творчість, образне мислення) півкуль головного мозку; формуванню творчого 
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підходу учнів до будь-якого інформаційно-навчального матеріалу, 
використовуючи при цьому особисті природні здібності, щро надають впевненість 
в собі та в своїх можливостях; розвитку образного мислення, яке є основою 
формування творчо-дослідницьких навичок. 

Такого роду навчання відноситься до категорії психологічного тренінгу і 
його застосування доцільне. 

Зміст тем програми повністю відповідає тематичному плану і передбачає 
засвоєння 20 методів ейдотехніки. Позитивним є те, що до кожної теми надано 
короткий теоретичний матеріал та повністю описані форми практичних занять з 
інструкціями та наочністю. 

Запропонована програма занять сучасна, актуальна, своєчасна, спирається 
на досягнення гуманістичної педагогіки та психології: інтегрована у світ 
культури, пройшла апробацію з позитивними результатами, і тому може бути 
рекомендована для введення факультативних занять з ейдетики в школах, ліцеях, 
гімназіях та гуртках позашкільних навчальних закладів. 

Маркіна Л.Л., 
 доцент кафедри філософії та політології  

ДДУВС України, кандидат педагогічних наук 
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Дніпропетровський національний університет 
Кафедра педагогіки і психології 

 
Рецензія 

на програму факультативного курсу «Розвиток ейдетичної пам’яті,  
образного мислення та уяви» для учнів середнього та старшого шкільного віку 

 
Автор – Перепелиця Тетяна Олександрівна, 

заступник директора Комунального закладу освіти  
«Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради 

 
В програмі занять з розвитку ейдетичної пам’яті представлений 

багаторічний досвід запровадження інноваційного підходу до розвитку пам’яті в 
умовах навчального закладу. 

В історії вітчизняної психології є відомим фактом спроба ввести в 
навчальний процес спеціальні уроки з мнемотехніки – це пропозиція М.Теплова, 
яка виникла ще в 1935 році. З того часу лише окремі ентузіасти, такі як 
Перепелиця Т.О., послідовно і продуктивно розвивають ідею М.Теплова. 

В програмі пояснена актуальна необхідність цілеспрямованої роботи з 
розвитку усіх видів пам’яті у сучасних учнів як передумови опанування 
навчального матеріалу та формування цілісної навчальної діяльності. 

Програма методологічно і теоретично обґрунтована. 
Звертає на себе увагу системний підхід до розуміння розвитку пам’яті: у 

зв’язку з розвитком інших пізнавальних процесів, здібностей, творчо-
дослідницьких навичок учнів тощо. 

Як методичний посібник відповідає головним вимогам: 
- має достатню теоретичну частину; 
- висвітлена історія становлення ейдетики як педагогічної практики; 
- чітко і послідовно визначені навчальні, розвивальні, пізнавальні, виховні 

цілі; 
- представлені основні ейдетичні прийоми; 
- містить повний опис необхідного інструментарію; 
- має тематичний план; 
- найголовніше – має повний опис уроків, що робить програму дуже 

практичною. 
Якість змісту, структури та оформлення програми дозволяє розглядати її як 

посібник, цілком підготовлений до широкого використання в навчальній практиці 
іншими фахівцями (психологами, педагогами тощо) і батьками. 
 

Хомич О.М., 
 старший викладач кафедри педагогіки і психології ДНУ 
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ВСТУП 

 
Обдарована людина вміє самостійно та неординарно розв’язувати будь-які 

проблеми, сповнена нових ідей, може творчо мислити, втілювати свої фантазії у 

незвичайні творчі знахідки. Це людина з розвинутою увагою, уявою, пам’яттю, 

образним мисленням, яка вміє швидко знайти оптимальне рішення, 

систематизувати й аналізувати будь-яку інформацію. 

Відтворення отриманої інформації – це найважливіший аспект 

інтелектуальних можливостей учнів, що визначає результати їх вміння вчитися. 

Саме тому вміння відтворювати одержану інформацію є одним з найважливіших 

моментів навчального процесу. 

В сучасній школі розвивають мислення, уяву, фантазію, але основною 

функцією інтелекту – пам’яттю – займаються недостатньо. Вважається, що вона 

розвивається сама по собі, хоча з часів Давньої Греції відомо більш як 20 методів 

розвитку пам’яті. 

Психологами зібрано величезну кількість матеріалу, який дозволяє вивчати 

основні види пам’яті. Вони проаналізували і те, як відбивається гарна пам'ять на 

основних сторонах особистості – на мисленні, уяві, поведінці, рисах характеру; як 

змінюється внутрішній світ людини. Якщо одна з сторін його психічного життя – 

пам'ять – отримує гарний розвиток, то особистість стає набагато гармонічнішою і 

внутрішньо багатшою. 

Л.С.Виготський казав, що мислення, пам'ять та уява нероздільні. Тому, 

розвиваючи одне з кілець тріади, ми розвиваємо й решту інших.  

Методика праці з образами багато дає дитині. Розвиток здібності утримувати 

яскраві образи є одним з найважливіших компонентів гарної пам’яті взагалі. 

Одним з недоліків сучасної системи освіти є те, що вся увага спрямовується 

на розвиток тільки словесно-логічної пам’яті і практично не приділяється 

образній пам’яті, правильне використання якої, являється необхідною базою 

гарного запам’ятовування.  
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Наукове вивчення здібностей людини переживати яскраві образи почалося 

зовсім недавно – на початку ХХ століття. В 1907 році лікар з Вени В.Урбанчич 

звернув уяву на здібності дітей, що погано чують, утримувати в пам’яті образи 

предметів протягом декілька днів. В 1911 році вивченням цього явища почав 

займатися німецький професор Ерік Йєнш. Він назвав явище, відкрите 

В.Урбанчичем, ейдетизмом, а володаря цієї здібності – ейдетиком (від 

грецького слова «ейдос» - образ). 

Зараз ейдетизм розглядається як різновид образної пам’яті, суть якого – 

зберігання яскравих, наочних образів предметів після припинення їх діяння на 

органи чуттів. Ейдетик не відтворює в пам’яті предмети, які він сприймав, а 

продовжує як би бачити їх. 

Ейдетизм являє собою закономірну стадію нормального розвитку та 

сильніше всього виявляється у підлітків. 

Відсоток ейдетиків у світі постійно зменшується. Відбувається це тому, що 

стрімкий розвиток в середині ХХ століття науки і техніки витиснув образне 

мислення. Він приніс із собою готові стереотипні образи та притиснув власну 

дитячу фантазію. Система надмірно-аналітичного навчання, яка розвивається в 

школах, робить дітей «маленькими дорослими», система зубріння у шкоду 

розвиваючому навчанню були побічним ефектом технічного «ривка» в 

суспільстві, і це не сприяло розвитку дитини у згоді зі своєю природою, 

розкриттю потенцій його образного сприйняття світу. 

Більше 20-ти років в Москві та Києві працює «Школа ейдетики».  

«Школа ейдетики» - це школа, що являє собою освітню технологію, яка 

дозволяє кожному учню комфортно, легко здобувати нові знання у будь-якому 

віці, отримуючи задоволення від реалізації своїх здібностей. 

Автором “Школи ейдетики” є Матюгін І.Ю., доктор педагогічних наук, 

професор Російської Академії Енциклопедій. Він, спираючись на дослідження 

А.Лурії, одного із засновників радянської нейропсихології, який вперше розділив 

мнемотехніку (методи, які базуються на вербально-логічному мисленні) і 

ейдотехніку (методи, які базуються на конкретно-образному мисленні), провів 

численні експерименти, результатом яких став висновок про зв'язок  резервів 
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пам’яті людини з розвитком ейдетичної пам’яті. На відміну від логічної пам’яті 

обсяг образної пам’яті необмежений. Перевага образного мислення – 

одномоментне засвоєння образно-емоційної інформації. Образне мислення 

сприймає картину в цілому, на відміну від логічного, яке дотримується принципу 

послідовності. 

Учень вчиться оперувати зображеннями об’єктів через їх образні уявлення. 

При цьому образ предметів дозволяє об’єднати набір різних практичних операцій 

в цілісну картину, оволодіти образними уявленнями. Метод розвитку образної 

пам’яті включає в себе і не менш важливий фактор – забування, це стосується 

негативних емоцій, стресів та інших психологічних факторів, які негативно діють 

на свідомість і підсвідомість. 

Українську Школу ейдетики «Мнемозина» організував Антощук Є.В., 

почесний доктор педагогічних наук Російської Академії Енциклопедій, який 

розробив особисті методики, що використовуються в Україні, в Росії та інших 

країнах. 

Під час навчання за принципами освітньої технології “Школа ейдетики” 

реалізуються навчальні, розвивальні, пізнавальні, виховні та психологічні цілі. 

Навчальні цілі формують навички та вміння працювати з інформацією, які 

дають можливість: 

- формувати вміння учнів ефективно і самостійно вчитися; 

- швидко і точно виконувати розумово-творчі операції, зумовлені стійкістю 

уваги та розвиненою пам’яттю; 

- поповнювати активний лексичний запас учнів, швидко і оригінально 

оперувати невербальними та вербальними асоціаціями; 

- закріплюють основні компоненти уміння вчитися – самостійно-осмислено. 

Розвивальні цілі – розширюють творчі можливості дитини завдяки 

гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкуль 

головного мозку; 

- формують творчий підхід учнів до будь-якого інформаційно-навчального 

матеріалу, використовуючи при цьому особисті здібності, що надають 

впевненості в собі та в своїх можливостях; 
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- розвивають вміння учнів сприймати інформацію так, як ми робили це в 

дитинстві: не напружуючись, граючись, легко та із задоволенням. 

Пізнавальні цілі розширюють можливості кращого пізнання навколишнього 

світу і себе, завдяки розширеній уяві, стійкій пам’яті і увазі; 

- підвищують самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні, 

створюючи психологічний комфорт. 

Психологічні цілі вирішуються завдяки створенню ситуації успіху учнів у 

навчанні та житті, у вирішенні своїх особистих психологічних проблем, 

пов’язаних зі страхом, фобіями та психологічними стресами. Обумовлюють 

неординарну самореалізацію кожної людини. 

Виховні цілі передбачають формування особистих характеристик учня, які 

ґрунтуються на самопізнанні, на вмінні використовувати свої природні 

можливості, здатності конкурувати в навчанні, в першу чергу, з самим собою, 

завжди виграючи в цьому змаганні. З повагою ставитись до творчих можливостей 

інших учнів, розуміючи, що кожна людина індивідуальна зі своїми неповторними 

творчими здібностями.  

Запропоновані розробки занять з розвитку пам’яті складено на основі книг 

Матюгіна І.Ю. (московська «Школа ейдетики», Антощука Є.В. (київська Школа 

ейдетики «Мнемозина»), психолога Чепурного Г.А. (вінницький Центр освітніх 

технологій «Школа ейдетики») та рекомендується для дітей шкільного віку. 

Всі заняття проводяться в ігровій формі. Використовується яскравий наочний 

і роздавальний матеріал, листівки, плакати, мнемонічні таблички, аудіо записи, 

CD-диск «Тренажер пам’яті» (авторська розробка  Антощука Є.В.). Вправи та ігри 

спрямовані на розвиток зорової, слухової, тактильної, образної пам’яті, а також на 

розвиток уваги та уяви. В процесі занять діти вчаться запам’ятовувати словникові 

та іншомовні слова, історичні дати, телефони, таблицю множення, обличчя та 

прізвища, математичні і фізичні формули, географічні назви, тексти, вірші тощо. 

Вчаться ефективно відпочивати та покращувати самопочуття. 

Факультативний курс за пропонованою програмою успішно викладався 

автором 5 років в юридичному ліцеї і 5 років в фінансово-економічному ліцеї 
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міста Дніпропетровська. Автор має публікації в журналі «Відкритий урок», 

проводить семінари для педагогів з питань розвитку ейдетичної пам’яті.  

Розвиток образного мислення – основа формування творчо-дослідницьких 

навичок. Починати розкривати творчі здібності дитини треба з методик «Розвиток 

ейдетичної пам’яті, образного мислення та уяви» та продовжувати методиками 

швидкого читання і риторики.  

  



 

Тема 1. ПАМ'ЯТЬ. ВИДИ ПАМ’ЯТ
(ОБРАЗНОЇ) ПАМ’ЯТІ. РИТМИ ПАМ’ЯТІ

МЕТА 

Ознайомити учнів з поняттям «пам’ять», як вона влаштована, 

закономірностями її функціонування, видами 

забування. Розповісти  історію заснування 

ейдетики». Ознайомити з поняттями «ейдетизм», «ейдетична пам’ять» 

«асоціація». 

ОБЛАДНАННЯ 

 Відеокасета «Московська «Школа ейдетики», авторський диск 

української «Школи ейдетики» Антощука Є.В. «Тренажер пам’яті», м

півкуль головного мозку, логотип української школи ейдетики «Мнемозина», 

книга О.Р.Лурії «Маленька книга про велику пам'ять»

«Школа ейдетика» Матюгіна 

короткочасну образну пам'ять 

кожного учня), заготовки для графіків (на кожного учня).

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Що про пам'ять думали раніше.

Богиня пам’яті Мнемозина.  

Музи – покровительки наук та мистецтв.

Наукове визначення пам’яті. 

Пам'ять як біологічна функція (спадкова, філогенетична).

функція (запам’ятовування, зберігання та відтворення інформації

ПАМ'ЯТЬ. ВИДИ ПАМ’ЯТІ. ПОНЯТТЯ ЕЙДЕТИЧНОЇ 
РИТМИ ПАМ’ЯТІ 

               Єдиною мірою часу є пам'ять.

Ознайомити учнів з поняттям «пам’ять», як вона влаштована, 

закономірностями її функціонування, видами пам’яті, із-за чого відбувається 

Розповісти  історію заснування московської та київської «Школи 

ейдетики». Ознайомити з поняттями «ейдетизм», «ейдетична пам’ять» 

касета «Московська «Школа ейдетики», авторський диск 

української «Школи ейдетики» Антощука Є.В. «Тренажер пам’яті», м

, логотип української школи ейдетики «Мнемозина», 

«Маленька книга про велику пам'ять», виставка книг із серії 

«Школа ейдетика» Матюгіна І.Ю. та Антощука Є.В., табличк

короткочасну образну пам'ять (на кожного учня), список слів для тесту

заготовки для графіків (на кожного учня). 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Що про пам'ять думали раніше.  

 

покровительки наук та мистецтв. 

Наукове визначення пам’яті.  

Пам'ять як біологічна функція (спадкова, філогенетична). Пам'ять як психологічна 

зберігання та відтворення інформації)
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ПОНЯТТЯ ЕЙДЕТИЧНОЇ 

Єдиною мірою часу є пам'ять. 
Гжегорчик В. 

Ознайомити учнів з поняттям «пам’ять», як вона влаштована, з деякими 

за чого відбувається 

московської та київської «Школи 

ейдетики». Ознайомити з поняттями «ейдетизм», «ейдетична пам’ять» 

касета «Московська «Школа ейдетики», авторський диск керівника 

української «Школи ейдетики» Антощука Є.В. «Тренажер пам’яті», малюнок 

, логотип української школи ейдетики «Мнемозина», 

виставка книг із серії 

табличка для тесту на 

(на кожного учня), список слів для тесту (на 

Пам'ять як психологічна 

).  



 

Довільне та мимовільне запам’ятовування.

Сенсорна, короткочасна, довготривала пам'ять.

рухова, нюхова, смакова, емоційна пам'ять.

Ейдетизм. Ейдетична (образна) пам'ять.

Лурія О.Р.  «Маленька книга про велику пам'ять»

Московська «Школа ейдетики»

Матюгін І.Ю. 

Українська школа ейдетики «Мнемозина», її засновник Антощук Є.В.

Мозок і пам'ять. Півкулі головного мозку.

Забування. Крива забування. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Тест 1. Визначення короткочасної образної пам’яті.

Опис:  

За одиницю об’єму пам’яті 

приймається образ (зображення предмету, 

геометрична фігура, символ). 

Учням пропонується за 20 секунд 

запам’ятати максимальну кількість 

із запропонованої таблиці. Потім протягом 

однієї хвилини вони повинні відтворити те, що запам'ятали (записати або 

намалювати). 

Оцінка: 

Підраховується кількість правильно відтворених образів.

запам’ятовування.  

Сенсорна, короткочасна, довготривала пам'ять. Зорова, слухова, тактильна, 

емоційна пам'ять. 

Ейдетизм. Ейдетична (образна) пам'ять.  

«Маленька книга про велику пам'ять». Ейдотехніка та мнемотехніка.

ейдетики», автор і її засновник –  доктор педагогічних наук 

школа ейдетики «Мнемозина», її засновник Антощук Є.В.

Мозок і пам'ять. Півкулі головного мозку. Поняття асоціації. 

Забування. Крива забування. Організація повторення вивченого. 

 

я короткочасної образної пам’яті. 

За одиницю об’єму пам’яті 

приймається образ (зображення предмету, 

геометрична фігура, символ).  

Учням пропонується за 20 секунд 

запам’ятати максимальну кількість образів 

із запропонованої таблиці. Потім протягом 

однієї хвилини вони повинні відтворити те, що запам'ятали (записати або 

Підраховується кількість правильно відтворених образів. 
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орова, слухова, тактильна, 

Ейдотехніка та мнемотехніка. 

доктор педагогічних наук 

школа ейдетики «Мнемозина», її засновник Антощук Є.В. 

однієї хвилини вони повинні відтворити те, що запам'ятали (записати або 
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Норма –  шість і більше правильних відповідей. 

 
Оцінка, бали 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Кількість 
відтворених 
образів 

15-16 13-14 10-12 7-9 6 5 4 3 1-2 

 
Тест 2. Запам’ятовування матеріалу під час завчання. 

Опис:  
 
Кожному учню надається список слів.  
 
намалював 
це 
книга 
робота 
і 
добрий 
початок 
від 
це 

пізно 
білий 
і 
папір 
Мухаммед Алі 
світло 
від 
навички 
це 

особистий 
сходинка 
нота 
і 
приїхав 
буде 
час 
дім 

 
Учням пропонується швидко прочитати слова за порядком по одному разу, 

потім відповісти на запитання: 

1. Запишіть всі слова, які змогли запам’ятати. 

2. Скільки слів від початку списку ви запам’ятали правильно до першої 

помилки? 

3. Пригадайте, які слова зустрічались в списку більше одного разу. Запишіть їх. 

4. Скільки з останніх п’яти слів ви запам’ятали? 

5. Які з перелічених предметів різко відрізнялись від інших? 

6. Скільки слів з середини списку ви запам’ятали, але не вказали їх у відповідях 

на попередні питання? 

Креслення графіку: 
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Накресліть на графіку лінію, яка за вашою думкою, відповідає тому об’єму 

матеріалу, котрий ви запам’ятали безпосередньо під час завчання; вертикальна 

лінія ліворуч відмічає початок завчання, вертикальна лінія праворуч – момент, 

коли завчання скінчилось; лінія знизу відповідає повній відсутності 

запам’ятовування (повне забування); лінія, що зверху – максимально можливому 

запам’ятовуванню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                       
 
                  

Нижче наведені графіки трьох людей, які показують той об’єм  матеріалу, 

котрий їх пам'ять змогла відтворити, за їх думкою, безпосередньо під час 

завчання.. Ці графіки закінчуються на 75%, так як  вважається, що при 

стандартному завчанні запам’ятовування та відтворення ніколи не складає 100%. 

Переглянув ці графіки, треба заповнити свій. 

Перша людина вважає, що запам’ятовування лишалося рівним протягом 

всього періоду завчання. 

Друга людина вважає, що чим ближче до початку завчання, тим більше він 

запам’ятовував, а чим ближче до кінця – тим менше. 
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Третя людина запевнює, що наприкінці періоду завчання він запам’ятовував 

більше, ніж на початку. 

 
 
 
 
1 людина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 людина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 людина 
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Тест 3. Відтворення матеріалу після завчання. 
 
Креслення графіку: 
 

На графіку треба відобразити, як працює ваша пам'ять після того, як 

період завчання завершився. Вертикальна лінія ліворуч відповідає моменту 

закінчення періоду завчання, границя графіку праворуч відсутня, так як 

припускається, що період  «після» може тривати декілька років! Нижня границя 

відповідає повній відсутності відтворення матеріалу, а верхня – чудовому 

запам’ятовуванню. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графіки, які наведені нижче, показують, як оцінили люди запам’ятовування 

матеріалу після завчання.  

Перша людина вважає, що він забув майже все через дуже короткий 

проміжок часу. 

Друга людина вважає, що якійсь час вона зберігала у пам’яті матеріал, а 

тоді різко все забула. 

Третя людина запевняє, що протягом якогось часу збереження в пам’яті 

матеріалу залишалось на одному рівні, потім стало повільно знижуватись, але, 

дійшовши до певної точки, залишилось на цьому рівні. 
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ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

 
Учні знають визначення пам’яті, види та ритми пам’яті, функції півкуль 

головного мозку. Розуміють поняття «ейдетизм», «асоціація». Знають історію 

створення «Школи ейдетики» в Москві та Києві, їх засновників. Знайомі з 

літературою з питань розвитку ейдетичної пам’яті. 

Вміють правильно організовувати повторення вивченого матеріалу. 
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Тема 2. МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ АСОЦІАЦІЙ 

      
       Уява править миром. 

Наполеон  
МЕТА 

Навчити учнів запам’ятовувати ланцюжок слів, словосполучень, таблицю з 

кадрами, список покупок, пункти плану виступу, список справ на день тощо. 

Розвивати уяву учнів та фантазію. 

ОБЛАДНАННЯ 

Список слів, список словосполучень. Таблиці з кадрами (на кожного учня). 

Список покупок. Приблизний план виступу на конференції. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

На прикладі списку слів учням демонструється, як легко можна запам’ятати 

не тільки самі слова, а й їх порядок. 

Суть методу в тому, що запам’ятовуються не самі слова, а асоціації, які до 

них вигадують. Навіть немає запам’ятовування – є творчість. Учні складають 

оповідання, начеб то дивляться на внутрішньому екрані кінофільм, який повинен 

бути цікавим, добрим, незвичайним. 

Наприклад, необхідно запам’ятати ланцюжок слів: сонечко, диван, газета, 

кошеня, магнітофон, папуга, стрічка, дорога, листя, пенал, танк, ковбой, 

сковорода, горох, букви. 

Складається оповідання: Сонечко освітило диван. На дивані лежить газета. 

Під газетою спить кошеня. Кошеняті сниться магнітофон. На магнітофоні сидить 

папуга. У папуги на лапці рожева стрічка. Стрічка перетворюється на дорогу. По 

дорозі летить листя. Листя залітає у пенал.  

Пенал перетворюється на танк. Танком керує ковбой. У ковбоя на голові 

сковорода. У сковороді смажиться горох. Горох тріскається і з нього сиплються 

букви. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Застосування методу для запам’ятовування ланцюжка слів: шафа, 

хмаринка, кінь, шляпа, футболіст, чайник, олівець, пляж, сніговий, шоколад, 
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школа, парламент, ковбаса, барабан, машина, ведмідь, собака, сіно, масло, 

телевізор, ковзани, метелик, підручник, квітка, пісня. 

2. Застосування методу для запам’ятовування словосполучень: сміливий 

пес, велика сцена, яскраве світло, широкий бант, духовий оркестр, веселий клоун, 

жовтий банан, смішна історія, біла стеля, футбольне поле, висока гора, 

київський торт, повітряна кулька, золота осінь, чарівна посмішка, дзвінка пісня, 

солодкий сон, зелена трава, пухнаста хмаринка, червона калина. 

3. Застосування методу для запам’ятовування таблиці з кадрами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Застосування методу для запам’ятовування пунктів плану виступу на 

конференції: 

- вступ 

- історична довідка 

- погляди вчених 

- цікаві факти 

- головні напрямки 

- проблемні питання 

- методи вирішення 

- шляхи вдосконалення 

- можливі помилки 

- підсумки 

5. Застосування методу для запам’ятовування списку покупок: 

- газета «Спорт» 

- пральний порошок 

- пакети для сміття 

- крем для взуття 

- борошно 

- капустина 
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- яблука 

- томатний сік 

- кукурудзяна олія 

- батон чорного хліба 

6. Застосування методу для запам’ятовування      невідкладних справ на 

день: 

- відвідати виставку  

- поздоровити приятеля 

- подзвонити бабусі 

- заплатити кредит 

- зробити квартальний звіт 

 

- відремонтувати годинник 

- переглянути пошту 

- полити квіти в офісі 

- погодувати рибок 

- зустрітися з компаньйоном 

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні вміють застосовувати метод послідовних асоціацій для 

запам’ятовування послідовності будь-якої інформації, правильно та свідомо 

володіють своєю пам’яттю. Розуміють навіщо треба позитивно мислити. 

Фантазують.  
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Тема 3. МЕТОД НЕВЕРБАЛЬНИХ АСОЦІАЦІЙ 

      Не думайте словами –  
      думайте образами.. 

                                                                    Порада від «Школи ейдетики» 
МЕТА 

Ознайомити з поняттям синестезії (одночасне використання кількох 

аналізаторів). Навчити сприймати та запам’ятовувати за допомогою листівок 

різноманітні шуми, пісні, слова, числа, оповідання тощо.  

ОБЛАДНАННЯ 

Набір з 25-ти листівок (на кожного учня). Магнітофон. Аудіокасети з 

записами різноманітних шумів, пісень. CD-диск «Тренажер пам’яті». 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Метод передбачає використання магнітофону або CD-диску «Тренажер 

пам’яті» (автор Є.В.Антощук, керівник української «Школи ейдетики») із 

записами різноманітних побутових, природних шумів та пісень. Крім того 

використовується набір листівок, кишенькових календарів чи будь-яких 

зображень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні «оживлюють» кожну листівку, «вставляють» в неї образ джерела 

шуму, який звучить. В результаті, в уяві учнів з’являється яскравий комплекс 

«звук + зображення». Потім, переглядаючи листівки, вони «списують» назву 
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шуму. Після цього учні пригадують по шуму, який звучить, зображення на 

листівці, з яким конкретний шум був зв’язаний волею їхньої фантазії та уяви. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Запам’ятовування за допомогою листівок: 

- шумів;  

- уривок пісень; 

- слів; 

- багатозначних чисел; 

- віршів; 

- оповідань. 

Наприклад, для запам’ятовування вірша, необхідно уявити кожну строку або 

закінчену думку вірша та з’єднати з однією з «оживлених» листівок так, щоб 

отримали забавне поєднання смислу та зображення. Переглядаючи після цього 

листівки у тому ж порядку, легко пригадуються строки вірша.  

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні знають, що уява є основою довгострокового запам’ятовування; 

розуміють, що уява є основою навичок швидкого читання;  вміють 

запам’ятовувати інформацію, не промовляючи її. Вміють оперувати образами, 

тобто організовувати думки у формі зорових уявлень.
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     Тема 4. МЕТОД ЗВ’ЯЗНИХ АСОЦІАЦІЙ 
Вміння створювати добрі асоціативні зв’язки  
є необхідною складовою більшості методів  
швидкого запам’ятовування. 

Нікітіна Т. 
 

МЕТА 

Ознайомити учнів з методом запам’ятовування послідовності інформації, в 

якому використовуються слова, які запам’ятовувались раніше, що дає економію 

часу та сил. 

ОБЛАДНАННЯ 

 Поема О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила», список невідкладних справ на 

сьогодні. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

При цьому методі використовуються слова,  

Наприклад, необхідно  запам’ятати слова: комар, фарба, гроші, стіл, колесо, 

гітара, дерево.    

Використовуються слова з теми 2: сонечко, диван, газета, кошеня, 

магнітофон, папуга, стрічка 

З цими словами зв’язуються нові і отримуємо: на сонечку загоряє комар, 

фарбою зіпсували диван, з газети зробили гроші, кошеня залізло на стіл, до 

магнітофону приклеїли колесо, папуга грає на гітарі, стрічку повісили на дерево. 

Для використання цього методу необхідно завжди мати в запасі готові слова-

асоціації. Недолік цього методу – він обмежує імпровізацію творчим натурам, так 

як сплановані асоціації «зв’язують по руках» фантазію учнів.   

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 Запам’ятовування списку справ за допомогою допоміжного списку, яким 

починається поема О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила». Російською мовою: 

лукоморье, дуб, цепь, кот, леший, русалка, ветвь, дорожка, следы, звери, избушка, 

окно, дверь.  

Невідкладні справи на сьогодні: 

1. Почистити килим пилососом  (запам’ятовуємо слово пилосос). 

2. Прокип’ятити молоко (молоко). 
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3. Пришити ґудзик до пальто (голка). 

4. Зняти білизну, яка висохла (прищіпки). 

5. Засипати цукром яблука для варення (яблуко). 

6. Поколоти горіхи для торту (горіх). 

7. Вимити вікно (вікно). 

8. Відправити телеграму (телеграма). 

9, 10, 11, 12. Купити: буряк, капусту, майонез, пральний порошок. 

13. Сплатити рахунок у банку (рахунок). 

14. Підготувати доклад (доклад). 

15. Зробити зачіску (перукарня). 

 Уявляємо, як чистимо пилососом «лукоморье», з «дуба» ллється молоко, 

«цепь» вставили у вушко голки, у «кота» на кожному вусі прищіпка, «леший» 

об’ївся яблук і ось-ось трісне, «русалка» розбиває горіхи кінчиком свого хвоста, на 

«дорожке» лежить вікно (ви на нього наступаєте і воно розбивається), «следы» 

заплямували телеграму (і її текст неможливо розгледіти), «звери» робили салат з 

буряка і капусти, заправляли майонезом та солили пральним порошком,  за 

«избушку» сплатили рахунок Бабі Язі, «окно» заклеїли докладом, «двери» 

перукарні пахнуть одеколоном. 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

 Учні вміють використовувати для запам’ятовування відомий список слів, 

який вони добре пам’ятають. Легко складають сюжети, які об’єднують пари слів. 

Яскраво уявляють відповідніообрази. 
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      Тема 5. МЕТОД ОБРАЗНИХ ГАЧКІВ 
Коли ви хочете що-небудь запам’ятати,  
з’єднайте або установіть асоціацію  
між тим, що підлягає запам’ятовуванню,  
і тим, що міцно зберігається у вашій пам’яті. 

Бьюзен Т. 
МЕТА 

Ознайомити учнів з прийомом запам’ятовування будь-якого 

пронумерованого списку. Вчити використовувати асоціації. 

ОБЛАДНАННЯ 

Римований  список слів, плакат «Образні гачки» для пояснення суті методу, 

список слів з порядковими номерами для запам’ятовування (на кожного учня) 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Для запам’ятовування будь-якого пронумерованого списку необхідно 

застосувати систему, що дозволяє використати асоціативну силу пам’яті таку, що 

установлює зв'язок  між кожним словом і відповідною цифрою. 

Використовуємо систему цифр і рим, де кожна цифра асоціюється з образом 

слова, що римується: 

1 – Аладін 

2 – сова 

3 – букварі 

4 – гирі 

5 – у ліжку лежать 

6 – хрест 

7 – їм 

8 – сіно косим 

9 – сіють 

10 – важать  

Наприклад, необхідно запам’ятати список: 

1. стіл 

2. перо 

3. кішка 

4. листок 

5. студент 

6. апельсин 

7. машина 

8. олівець 

9. дракон 

10. преферанс

 

1 – Аладін – стіл  

Уявляємо Аладіна на величезному столі. Він бігає від одного краю до 

другого та з’їдає всі блюда.      2 – сова – перо 



 

Уявляємо сову із пером страуса у хвості., яке 

Уявляємо кішку, що сидить на груді букварів. Лапкою вона гортає сторінки.

Уявляємо, як з дерева падає листок з прив’язаними гирями.

 

 

 

 

 

 

5 

Уявляємо студента, що

ліжку.                                      6 

Уявляємо, що плантації апельсинові замерзли і на врожаю можна поставити 

хрест.                                         

Уявляємо, що поки ви їли у кафе, вашу машину угнали.

Уявляємо селянина, який косить сіно не косою, а олівцем.

Уявляємо, що сіють зерно в землю, а з нього виростають дракони.

Уявляємо важелі, у яких

преферансу.  

Список, який треба запам’ятати, можна подібно до образів, з якими вони 

зіставлялися, знімати з гачків і замінювати іншими. Але незмінними повинні 

залишатися ключові слова, які римуються з цифрами і які

 

 

Уявляємо сову із пером страуса у хвості., яке заважає їй сидіти на гілці.

 3 – букварі – кішка 

Уявляємо кішку, що сидить на груді букварів. Лапкою вона гортає сторінки.

4 – гирі – листок 

Уявляємо, як з дерева падає листок з прив’язаними гирями. 

5 – у ліжку лежать – студент 

Уявляємо студента, що в останню ніч перед екзаменом солодко спить в 

6 – хрест – апельсин 

Уявляємо, що плантації апельсинові замерзли і на врожаю можна поставити 

                                         7 – їм – машина 

що поки ви їли у кафе, вашу машину угнали. 

8 – сіно косим – олівець 

Уявляємо селянина, який косить сіно не косою, а олівцем. 

9 – сіють – дракон 

Уявляємо, що сіють зерно в землю, а з нього виростають дракони.

10 – важать – преферанс 

Уявляємо важелі, у яких замість цифр і стрілок – колода карт для 

Список, який треба запам’ятати, можна подібно до образів, з якими вони 

зіставлялися, знімати з гачків і замінювати іншими. Але незмінними повинні 

залишатися ключові слова, які римуються з цифрами і які так важко забути.
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заважає їй сидіти на гілці. 

Уявляємо кішку, що сидить на груді букварів. Лапкою вона гортає сторінки. 

в останню ніч перед екзаменом солодко спить в 

Уявляємо, що плантації апельсинові замерзли і на врожаю можна поставити 

Уявляємо, що сіють зерно в землю, а з нього виростають дракони. 

колода карт для 

Список, який треба запам’ятати, можна подібно до образів, з якими вони 

зіставлялися, знімати з гачків і замінювати іншими. Але незмінними повинні 

так важко забути. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 

Список слів для запам’ятовування разом з порядковими номерами: 

1. друг 

2. стіна 

3. лялька 

4. бар 

5. ветеринар 

6. огірок 

7. краска 

8. коридор 

9. сніданок 

10. відро 

11. горобець 

12. прапор 

13. кондуктор 

14. віник 

15. борода 

16. пальма 

17. цеглина 

18. конверт 

19. ключ 

20. корона 

21. літак 

22. хвіст 

23. хвилина 

24. ковзани 

25. сіно 

26. гарбуз 

27. банк 

28. водопад 

29. дзвінок 

30. пружина 

31. вагон 

32. снігопад

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні вміють установлювати асоціативні зв’язки, запам’ятовувати будь-який 

пронумерований список: пункт плану, перелік характеристик предметів, перелік 

якихось рис, градацій тощо.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 6. МЕТОД «ОЖИВЛЕННЯ»

 

МЕТА 

Навчити запам’ятовувати будь

Розвивати фантазію, уяву. 

ОБЛАДНАННЯ  

Малюнки цифр, перетворених в образи. Набір карток з номерами телефонів, 

історичних дат, мнемонічні таблички з абстрактними символами (на кожного 

учня). 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Цей метод добре розвиває уяву та образне мислення.

доводять: чим яскравіші образ

пригадування.  

На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється тактика 

запам’ятовування при використанні цього методу

перетворюється на голову хлопчика. Хлопчик кудись уважно дивиться і витягнув 

шию – це прямокутник. Далі бачу 

Застиглі фігури за допомогою 

посміхається. 

С тих пір, як людство оточило себе цифрами

числами, виникла проблема 

Вважається, що запам’ятати числову інформацію 

складніше, чим будь-яку іншу. Телефонні 

номери, історичні дати, математичні та фізичні константи, номери будинків, дати 

народження друзів та родичів 

цифри та числа за допомогою уяви і фантазії.

 

МЕТОД «ОЖИВЛЕННЯ» 
Нехай я живу у темряві та безмовності, 
але якщо захочу, я можу викликати у 
фарби, розрізню біле від чорного 
кольори один від одного. Тут так само 
знаходяться і звуки… Я можу, якщо мені 
закортить, викликати і їх… 

авчити запам’ятовувати будь-яку числову інформацію методом оживлення. 

цифр, перетворених в образи. Набір карток з номерами телефонів, 

історичних дат, мнемонічні таблички з абстрактними символами (на кожного 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Цей метод добре розвиває уяву та образне мислення.

доводять: чим яскравіші образи, тим легше відбувається відстрочене 

На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється тактика 

при використанні цього методу: «Коли я дивлюся на 

хлопчика. Хлопчик кудись уважно дивиться і витягнув 

. Далі бачу плечі – це квадрат. Усмішка – це 

Застиглі фігури за допомогою «оживлення» перетворюються у хлопчика, що 

С тих пір, як людство оточило себе цифрами 

числами, виникла проблема їх запам’ятовування. 

Вважається, що запам’ятати числову інформацію 

яку іншу. Телефонні 

номери, історичні дати, математичні та фізичні константи, номери будинків, дати 

народження друзів та родичів – все це легко пригадається, якщо «розфарбувати» 

цифри та числа за допомогою уяви і фантазії. 
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Нехай я живу у темряві та безмовності,  
але якщо захочу, я можу викликати у пам’яті  

 та будь-які  
кольори один від одного. Тут так само  
знаходяться і звуки… Я можу, якщо мені  

Аврелій А. 

яку числову інформацію методом оживлення. 

цифр, перетворених в образи. Набір карток з номерами телефонів, 

історичних дат, мнемонічні таблички з абстрактними символами (на кожного 

Цей метод добре розвиває уяву та образне мислення. Експерименти 

и, тим легше відбувається відстрочене 

На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється тактика 

: «Коли я дивлюся на круг, він 

хлопчика. Хлопчик кудись уважно дивиться і витягнув 

це трикутник» 

перетворюються у хлопчика, що 

та 

номери, історичні дати, математичні та фізичні константи, номери будинків, дати 

егко пригадається, якщо «розфарбувати» 



 

 Кожну цифру необхідно перетворити в яскравий образ:

                         

                         

                                                                                  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

1 – Буратіно, або будь-який  казковий герой.

2 – лебідь, або будь-який птах.

3 – верблюд, або будь-який звір.

4 – стілець, або будь-який предмет меблів.

5 – яблуко, або будь-які фрукти, овочі.

6 – чайник, або будь-який посуд.

7 – прапор, ключка, кочерга тощо.

8 – сніговий, метелик, окуляри, велосипед

9 – кит, дельфін, або будь

0 – м’яч, бублик, монета, сонце, ґудзик тощо.

Кожну цифру необхідно перетворити в яскравий образ: 

                

               

                                                                                                     

який  казковий герой. 

який птах. 

який звір. 

ий предмет меблів. 

які фрукти, овочі. 

який посуд. 

кочерга тощо. 

метелик, окуляри, велосипед тощо. 

кит, дельфін, або будь-яка риба. 

м’яч, бублик, монета, сонце, ґудзик тощо. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Запам’ятовування послідовності цифр у відомому кожному учню числа

                                     π = 3,

Уявимо верблюда (3), якого годує Буратіно (1).

Буратіно сів відпочивати на стілець (4).

Стілець почав танцювати з Мальвіною (1).

Мальвіна, як справжня красуня, робить маску на обличчя з яблука (5).

Яблучні шкуринки віддає китові (9).

Кит поплив до лебедя (2)

Лебідь сидить у білому чайнику (6), як у теплому гніздечку.

Чайник з носика плюється горошинами (5)

Горох збирає рожевий слон (3).

Слон котить перед собою вели

Гарбуз розбивається і з нього виплигую сніговий (8).

Сніговий дарує китові (9) прапорці (7).

На прапорцях зображено золоту рибку (9) і т.д.

Далі виконуються вправи на запам’ятовуван

телефонів, історичних дат, таблиць з абстрактними символами

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Запам’ятовування послідовності цифр у відомому кожному учню числа

,1415926535897932384626433… 

верблюда (3), якого годує Буратіно (1). 

Буратіно сів відпочивати на стілець (4). 

Стілець почав танцювати з Мальвіною (1). 

, як справжня красуня, робить маску на обличчя з яблука (5).

Яблучні шкуринки віддає китові (9). 

Кит поплив до лебедя (2) скаржитись. 

Лебідь сидить у білому чайнику (6), як у теплому гніздечку. 

Чайник з носика плюється горошинами (5). 

Горох збирає рожевий слон (3). 

Слон котить перед собою величезний гарбуз (5). 

Гарбуз розбивається і з нього виплигую сніговий (8). 

рує китові (9) прапорці (7). 

На прапорцях зображено золоту рибку (9) і т.д. 

Далі виконуються вправи на запам’ятовування цим методом номерів 

, таблиць з абстрактними символами тощо.
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Запам’ятовування послідовності цифр у відомому кожному учню числа 

, як справжня красуня, робить маску на обличчя з яблука (5). 

я цим методом номерів 

тощо. 
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ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

 
Учні вміють перетворювати цифри та абстрактні символи в яскраві образи. 

Використовують метод для запам’ятовування історичних дат, днів народження 

друзів, знайомих та рідних, телефонів, номерів машин тощо. 
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Тема 7. МЕТОД ЦИЦЕРОНА 
Теорія місцевості, якою займалися ще в давні  
часи, доводить, що особливо легко зберігаються  
в нашій пам’яті уявлення, які зв’язані в нашій  
свідомості з певним місцем. 

Файнштейн С. 

МЕТА 

Ознайомити з найдавнішим методом запам’ятовування інформації – методом 

«локуса» (місця). Навчити використовувати його для запам’ятовування числової 

та іншої інформації. Формувати вміння створювати образні асоціації цифр (зорові, 

слухові, смакові, нюхові, дотикові). 

ОБЛАДНАННЯ 

Портрет Цицерона, набір плакатів із списками слів, історичних дат, номерів 

телефонів, машин, дати життя видатних людей. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Існує легенда, що давньогрецький поет Сімонід з Кранона (400 р. до н.е.) був 

запрошений до Скопія на великий бенкет. Коли гості вже сиділи за столом, слуга 

викликав Сімоніда з зали, завдяки чому Сімонід став єдиним з присутніх на 

бенкеті, хто залишився неушкодженим, бо всі загинули під стелею, що 

обвалилася. Знівечені тіла неможливо було впізнати. Тоді Сімонід почав 

пригадувати (уявляти), у якому порядку гості сиділи за столом. Завдяки цьому 

встановили всіх загиблих. 

Цей випадок справив на Сімоніда таке враження, що він винайшов метод 

запам’ятовування і назвав його методом «локуса» (місця). Піфагор, Плутарх, 

Цицерон вдосконалювали цей метод. 

Автор «Школи ейдетики», доктор педагогічних наук І.Ю.Матюгін, пропонує 

використовувати метод Цицерона, дещо раціоналізований і пристосований до 

сучасності. Так як інформація, природно, пов’язується з місцем її виникнення, він 

рекомендує навмисне залишати «сліди» інформації на стінах класу, аудиторії, 

власної оселі.  «Сліди» повинні суміщати уявну дію з елементами фантазії. 

«Розташування» інформації повинно бути незвичайним, казковим, яскравим. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
 

 Запам’ятовування деяких цікавих чисел: 
 

149597870 км – відстань від Землі до Сонця 
 

1391980 км – діаметр Сонця 
 

12756 км – діаметр Землі 
 

Уявляємо, що на класній дошці намальовано крейдою величезну одиницю 

«1». Праворуч на стіні товстим цвяхом нашкрябаємо «49». На підлозі, на осипаній 

штукатурці, після нашої витівки з цвяхом, указкою напишемо «59». Заходить 

директор і каже: «Ви що тут робите?». А ми відповідаємо: «Сім – вісім - сім» - не 

хуліганимо зовсім!». Вона дарує всім по бублику «0». 

У куточку чортенятко з номером «13» на книжковій шафі червоною фарбою 

пише «919». На віконні жалюзі повісили з бубликів число «80». 

Всі «12» місяців за вікном ми бачимо прапор «7» незалежної України. 

Ліворуч від дошки на стіні приклеїмо п’ятикутну (5) зірку з фольги. На стелі 

шість (6) світильників сяють краще зірки. 

Проходимо цим маршрутом ще раз і списуємо уявні числа. 

Вище описаним метод учням пропонується запам’ятати список слів, 

історичні дати, дати життя видатних людей, номери машин, телефонів, 

математичні та фізичні константи тощо. 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні  знають історію розвитку та удосконалення методу Цицерона. 

Використовують цей метод під час вивчення історії, математичних дисциплін, для 

прискорення усної лічби. Легко запам’ятовують будь-яку числову інформацію. 

 



 

Тема 8. МЕТОД ПІКТОГРАМ

МЕТА 

Ознайомити з поняттям «піктограма»

окремих слів, фраз, для вивчення 

художні здібності за допомогою уяви.

ОБЛАДНАННЯ 

Картки декількох віршів

олівці, листи паперу.  

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Вводиться поняття піктограми (маленького схематичного малюнку)

 Малювання піктограм 

шукай вечорами», «Ніч яка місячна, зоряна, ясная

одна родина за столом» тощо.

Як приклад використання піктограм, з учнями

поету А Плещєєва: 

   Осень наступила

 

   Высохли цветы

МЕТОД ПІКТОГРАМ 
Ми виявили, що піктограми є дуже ефективними 
як з точки зору запам’ятовування віршів, так 
і з точки зору розвитку художнього та творчого 
мислення. Вони – той забутий скарб
(адже піктограма з’явилася в давні часи), який 
відкрито заново та виявився дуже цінним, і ми 
пропонуємо використовувати його для розвитку 
пам’яті дітей. 

з поняттям «піктограма». Тренувати в малюванні піктограм до 

окремих слів, фраз, для вивчення напам’ять віршів або любого тексту.

художні здібності за допомогою уяви. 

віршів та оповідань для запам’ятовування, кольорові 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Вводиться поняття піктограми (маленького схематичного малюнку)

алювання піктограм до фраз із українських пісень: «Червону руту не 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная», «Одна стежина за вікном, 

тощо. 

приклад використання піктограм, з учнями вивчається вірш 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 
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Ми виявили, що піктограми є дуже ефективними  
як з точки зору запам’ятовування віршів, так  
і з точки зору розвитку художнього та творчого  

забутий скарб  
в давні часи), який  

цінним, і ми  
пропонуємо використовувати його для розвитку  

Матюгін І. 

. Тренувати в малюванні піктограм до 

віршів або любого тексту. Розвивати 

та оповідань для запам’ятовування, кольорові 

Вводиться поняття піктограми (маленького схематичного малюнку).  

: «Червону руту не 

, «Одна стежина за вікном, 

вивчається вірш російського 



 

           И глядят ун

           Вянет и желтеет травка на лугах.

           Только зеленеет озимь на полях.

            Туча небо кроет, со

            Ветер в поле воет, дождик моросит.

            Воды зашумели быстрого ручья.

           Птички улетели в тёплые края.

    

И глядят уныло голые кусты. 

Вянет и желтеет травка на лугах. 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит. 

Ветер в поле воет, дождик моросит. 

Воды зашумели быстрого ручья. 

Птички улетели в тёплые края. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Піктограми до складних фраз: 

«Знання, наука, освіта – велике духовне багатство народу»,  

«Добре почуття – джерело людяності», «Сім’я – школа справжньої 

людської любові – відданої й строгої, ніжної й вимогливої», «Жадоба знань – 

величезна сила», «Живите, навчайтесь й свого не цурайтесь!» 

2. Запам’ятовування абстрактних понять (молодість, хитрість, воля, перемога 

тощо) за допомогою піктограм. 

3. Запам’ятовування віршів за допомогою піктограм. 

4. Запам’ятовування прозаїчних творів. 

Наприклад текст «Нафта в морі»: 

Плив по морю величезний корабель. Він віз у трюмах стільки нафти, що нею 

можна було всю зиму опалювати велике місто. 

Лихо сталося на світанку. Корабель струснуло від удару – він налетів на 

підводну скелю. Почався гуркіт, скрегіт металу, перелякані крики. Матроси 

спустили рятувальні шлюпки і відпливли від корабля, що тонув. Весла опускалися 

у воду з незвичним глухим плескотом, а від моря пахло не сіллю і водоростями, а 

нафтою. Вранці пляжі і прибережні скелі вкрилися слизькою чорною плівкою. 

Настали страшні часи для жителів моря. Першими постраждали птахи. Чайки, 

гагари, качки сідали у воду, а потім не могли злетіти, бо нафта склеювала їм 

пір’я. 

Люди намагалися допомогти птахам – ловили, відмивали їх теплою водою з 

пральним порошком. Але врятувати вдалося декілька сотень, а загинули десятки 

тисяч. Скрізь лежали мертві птахи. 

Потім почали задихатися і гинути мілководні черепашки, мідії та устриці. 

Потім загинули водорості, а риба і інші морські тварини просто перепливли у 

далекі води. 

Газети усього світу писали про страшну катастрофу. Не просту 

катастрофу, а екологічну. 

Пройдуть десятки років, перш ніж узбережжя повністю очиститься від 

нафти і в чистій воді знову житимуть водорості, черепашки і риба. 



 

Ця катастрофа ще раз змусила людей замислитися над тим, як легко 

можна завдати природі непоправного лиха і як важко вилікувати її.

Піктограми можна малювати 

  

Ця катастрофа ще раз змусила людей замислитися над тим, як легко 

можна завдати природі непоправного лиха і як важко вилікувати її.

можна малювати  у рядок, а можна по колу: 
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Ця катастрофа ще раз змусила людей замислитися над тим, як легко 

можна завдати природі непоправного лиха і як важко вилікувати її. 

(Танасійчук В.) 



 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІН

Учні вміють використовувати метод піктограм для запам’ятовування 

різноманітних понять, текстів (наприклад, під час написання переказів), віршів, 

при складанні опорних конспектів на будь

, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

вміють використовувати метод піктограм для запам’ятовування 

різноманітних понять, текстів (наприклад, під час написання переказів), віршів, 

при складанні опорних конспектів на будь-яких шкільних предметах.
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вміють використовувати метод піктограм для запам’ятовування 

різноманітних понять, текстів (наприклад, під час написання переказів), віршів, 

яких шкільних предметах.  
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Тема 9. МЕТОД ФОНЕТИЧНИХ АСОЦІАЦІЙ 

Необхідно відмітити, що наша методика 
не підмінює існуючі методи вивчення  
іноземних мов, а тільки доповнює  
та збагачує їх. 

Матюгін І. 
МЕТА 

Ознайомити учнів з найбільш поширеними методами запам’ятовування 

іноземних слів. Навчити застосовувати прийоми створення асоціацій іноземних 

слів різної мови методами суголосся, фонетичної асоціації, трансформування, 

оживлення, графічного зображення на практиці. Ознайомити з використанням 

методу фонетичних асоціацій для запам’ятовування назв держав та їх столиць, 

назв ліків та їх застосування тощо. 

ОБЛАДНАННЯ 

Плакати зі списками іноземних слів, назв держав, ліків тощо. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СЛІВ 

Найважливішою умовою володіння іноземною мовою є великий словниковий 

запас. Володіння 50 тисячами слів вважається відмінним рівнем. Існує безліч 

методик для вивчення іноземних мов, в тому числі і ті, які конкретно 

призначаються для запам’ятовування іншомовних слів. Саме такі рекомендації 

розглядаються в цьому розділі: 

МВВВ (метод взаємодії всіх відчуттів); 

Головне не запам’ятовувати іноземне слово як переклад з рідної мови. 

Необхідно зразу асоціювати його з відповідним поняттям. Треба візуально 

представити образ (картинку) предмету та, утримуючи його перед очами, 

повторювати одне лиш іноземне слово. 

Ще краще, якщо не тільки буде візуалізовано образ слова, яке треба 

запам’ятати, але й підключено інші органів чуттів (слух, дотик, нюх і т.д.) 

МБ (метод «бірок»); 

На початковому етапі вивчення іноземної мови, корисно до всіх предметів, 

наскільки це можливо, прикріплювати папірці (бірки) зі словами, які їх 

позначають. 
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Словник в картинках; 

Існує безліч словників та карток з картинками, на яких намальовані основні 

значення слів. Цей метод дуже популярний у світі.. Розглядання картинки з 

зображенням значення слова є свого роду аналогом уявного представлення слова  

у  МВВВ. 

- У складі фраз; 

Щоб краще запам’ятати нове слово, його необхідно включити до фрази з 

відомими словами. Наприклад, для слова «butter» достатньо скласти фразу «I like 

bread with butter very much» 

- МФА (метод фонетичних асоціацій). 

Для того, щоб запам’ятати іноземне слово, треба підібрати до нього 

співзвучне в рідній мові. Потім скласти невеличкий сюжет із слова-співзвуччя і 

перекладу. Наприклад: spoon [ spu:n] – ложка. СПУН – це той, хто спить. 

Уявивши, як він спить у ложці, ніколи не забудете це слово. 

Обов’язково обговорюються переваги та недоліки всіх запропонованих 

методів. 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ НАЗВ ДЕРЖАВ ТА ЇХНІХ СТОЛИЦЬ 

Щоб запам’ятати, що столицею Мальти є Валета, треба придумати до них 

фонетичні асоціації і скласти сюжет: МАЛЬвіна танцює з ВАЛЕТом. Крім того 

треба візуалізувати цей сюжет. 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ НАЗВ ЛІКІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Щоб запам’ятати, що фурацилін – протизапальний засіб, який лікує 

запалення горла, ангіну або використовується як примочка, необхідно підібрати 

фонетичні асоціації до слова «фурацилін» («ФУРАжка» + «ЦИЛІНдр») і скласти 

сюжет (Від ФУРАжки на лисині запалення, прийшлося носити ЦИЛІНдр). 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Запам’ятовування іноземних слів. 
 

Англійські слова 
 

Button - (батн) - ґудзик 
Boredom - (бодам) - туга 
Demand  - (діманд) - вимога, вимагати 
Drum - (драм) - барабан 
Pumpkin  - (пампкін) - гарбуз 
Promise - (проміс) - обіцянка, обіцяти 
Sand - (сенд) - пісок 
Glove - (глав) - рукавичка 
Potato - (патейтоу) - картопля 
Neck - (нек) - шия 
Walrus - (вольрас) - морж 

 
Німецькі слова 

 
Atem  - (атем) - дихання 
Loch - (лох) - дірка 
Stern - (штерн) - зірка 
Frosch - (фрош) - жаба 
Honig  - (хоніг) - мед 
Morgen - (морген) - ранок 
Gabel  - (габель)    - виделка 
Stock - (шток) - ціпок 
Kissen  - (кісен) - подушка 
Zahlen - (цалєн) - платити 
Nachbar  - (нахбар) - сусід 

 
Французькі слова  

 
Soleil - (солєй) - сонце 
Tousser - (тусе) - кашляти 
Vache - (ваш) - корова 
Sale - (саль) - брудний 
Sec - (сєк) - сухий 
Lourd - (лур) - важкий 
Paresseux - (паресьо) - ледачий 
Clou - (клу) - гвіздок 
Paysan - (пейзан) - селянин 
Vite - (віт) - швидкий 
Framboise  - (фрамбуаз) - малина 
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Італійські слова 
 

Colomba - (коломба) - голубка 
Buca - (бука) - яма 
Mercante - (мєрканте) - торговець 
Collana - (коллана) - намисто 
Cavallo  - (кавалло) - кінь 

 
Латинські слова 

 
Carota - (карота) - морква 
Vermis - (верміс) - черв’як  
Lac - (лак) - молоко 
Kaseus - (касеус) - сир 
Pollen - (полен) - борошно 

 
2. Запам’ятовування назв держав та їхніх столиць. 
 

Ірландія Дублін 
Індонезія  Джакарта  
Гана  Аккра  
Гвінея  Конакрі  
Домініка  Розо  
Еквадор  Кіто  
Куба  Гавана  
Мозамбік  Мапуту  
Португалія  Лісабон  
Філіппіни  Маніла  
Шрі-Ланка Коломбо  

 
3. Запам’ятовування держав та їхніх грошових одиниць. 
 

Албанія  - лек  
Бангладеш  - така 
Бразилія  - крузейро  
Ботсвана  - пула 
Болгарія  - лев  
Корея  - вона  
Лаос  - кіп  
Перу  - соль  
Румунія  - лей  
Сальвадор  - колон  
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4. Запам’ятовування лікарських препаратів та їх призначення. 
 

Софрадекс  - краплі для очей та вух   
Вольтарен  - від болів у суглобах 
Левоміцетин  - антибіотик  
Папазол  - для зниження кров’яного тиску  
Сенаде  - послаблювальний засіб 
Мукалтин  - від кашлю 
Кордарон  - від болів у серці 

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні використовують різноманітні методи запам’ятовування іншомовних 

слів, усвідомлюють поняття слова за суголосністю, автобіографічними спогадами, 

методом Аткінсона. Складають словник та вміють з ним працювати. 

Застосовують набуті навички для запам’ятовування назв держав та їх столиць або 

грошових одиниць, назв лікарських препаратів та їх застосування тощо. 



 

Тема 10. МЕТОД «ФАЙЛОВ

МЕТА 

Ознайомити учнів з метод

кількості інформації, яка збирається в один образний блок.

ОБЛАДНАННЯ 

Книга  Борисова В. та Чепурного Г. «

Кольорові олівці, листи паперу.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 Вивчаючи неправильні дієслова, ми можемо запам’ятати першу форму 

дієслова, а другу і третю не запам’ятати. 

Наприклад: (to) sing (1) –

Знайдемо співзвучне слово до кожного дієслова: сіно (1), 

(3). Тепер пов’язуємо всі образи в одне ціле, складаючи цікаве коротеньке 

оповідання: У СІНі  лежав СЕНД

Образи повинні йти по порядку. Бажано намалювати малюнок. Якщо образ 

чітко зафіксований – утворюється блочна система. Коли ми уявляємо сіно, 

згадуємо сандвіч і Саню, що співає пісню.

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЙЛОВА СИСТЕМА» 

Асоціації, які поодинці дуже слабкі, 
щоб викликати спогад, діють успішно
в з’єднанні. 

етодом, який  дає змогу миттєвого відтворення великої 

кількості інформації, яка збирається в один образний блок. 

Борисова В. та Чепурного Г. «Неправильні дієслова? Без проблем!!!

Кольорові олівці, листи паперу. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ні дієслова, ми можемо запам’ятати першу форму 

дієслова, а другу і третю не запам’ятати.  

– sang (2) – sung (3) – співати. 

Знайдемо співзвучне слово до кожного дієслова: сіно (1), сендвіч

(3). Тепер пов’язуємо всі образи в одне ціле, складаючи цікаве коротеньке 

СЕНДвіч. Його знайшов САНя і заспівав

Образи повинні йти по порядку. Бажано намалювати малюнок. Якщо образ 

орюється блочна система. Коли ми уявляємо сіно, 

, що співає пісню. 
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Асоціації, які поодинці дуже слабкі,  
щоб викликати спогад, діють успішно 

Бен А. 

дає змогу миттєвого відтворення великої 

Неправильні дієслова? Без проблем!!!». 

ні дієслова, ми можемо запам’ятати першу форму 

сендвіч (2), Саня 

(3). Тепер пов’язуємо всі образи в одне ціле, складаючи цікаве коротеньке 

заспівав від радощів. 

Образи повинні йти по порядку. Бажано намалювати малюнок. Якщо образ 

орюється блочна система. Коли ми уявляємо сіно, 



 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИ

1. (to) draw [dro:] – drew [dru:] 

На ДРОвах ДРУїди намалювали

2. (to) give [giv] – gave [geiv] 

3. (to) lie [lai] – lay [lei] 

4. (to) stand [stжnd] – stood [stud] 

Перед СТЕНДами стояли 

 

 

 

 

 

Далі розглядаються приклади  за книгою Борисова В. та Чепурного Г . 

«Irregular verbs? No problem!!!

 Для молодших школярів цей метод можна використовувати для вивчення 

таблиці множення (Чепурний Г., Палійчук Ю.,

вчитися») 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ

Учні  використовують 

форм неправильних дієслів. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

drew [dru:] – drawn [dro:n] – малювати 

намалювали ДРевній трОН.  

gave [geiv] – given [givn] – давати 

lay [lei] – lain [lein] – лежати 

stood [stud] – stood [stud] – стояти 

Перед СТЕНДами стояли СТУДент та СТУДентка. 

приклади  за книгою Борисова В. та Чепурного Г . 

!!!» («Неправильні дієслова? Без проблем!!!»)

Для молодших школярів цей метод можна використовувати для вивчення 

таблиці множення (Чепурний Г., Палійчук Ю., Ковальова С. «Як нав

НЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

використовують метод «Файлова система» для запам’ятовування 
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приклади  за книгою Борисова В. та Чепурного Г . 

(«Неправильні дієслова? Без проблем!!!») 

Для молодших школярів цей метод можна використовувати для вивчення 

Ковальова С. «Як навчитися легко 

метод «Файлова система» для запам’ятовування 
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Тема 11. МЕТОД ГРАФІЧНИХ ІМПРОВІЗАЦІЙ 
У власній пам’яті кожен з нас 
художник: кожен творить. 

Хампл П. 

МЕТА 

Ознайомити учнів з методом графічних імпровізацій. Формувати вміння 

грамотно писати, запам’ятовувати історичні дати. 

ОБЛАДНАННЯ 

 Орфографічний словник в малюнках (Матюгін І., Чакаберія Є., Рибникова 

І., Словенко Т. «Як запам’ятовувати слова»), олівці, папір. Список слів, 

історичних дат. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 Метод використовується для запам’ятовування «трудних» слів та 

історичних дат. Суть методу полягає в обіграванні букви або числа в малюнку. 

 Наприклад, щоб запам’ятати, що в російському слові «морковь» пишеться 

«о», а в слові «вермишель» запам’ятати цілих дві, до того ж «протилежні» букви 

«Е» і «И», достатньо намалювати розрізану моркву, схожу на букву «О», виделку      

(у вигляді букви «Е») із вермішеллю, що звисає з неї, схожу на букву «И»: 

 

 

 

 

Придумати і намалювати картинки до словникових слів зовсім нескладно. 

Головне, щоб на картинці проблемна буква або букви було добре видно. 

При запам’ятовуванні історичних дат доцільно шукати предмети, схожі 

цифри як би в темі, у події, яку описує дата. Тобто необхідно намалювати 

листівку (на папері або в уяві), яка містить дату. Цифри, закодовані в малюнку, 

треба розміщувати зліва направо або зверху вниз. Щоб у подальшому відтворити 

дату, необхідно лише пригадати малюнок, яки ви придумали до неї. 



 

Наприклад: 1519 рік – 

яке довело, що Земля має 

Нажаль, він був убитий у сутичці з місцевими мешканцями

островів. 

1 – ЩОГЛА 
5 – ВІТРИЛО 
1 – СПИС 
9 – ЛАССО    
 
 
 
1939 рік – початок регулярного телев

1 – можна не 
      запам’ятовувати 
9 – ЛІНЗА перед телевізором
3 – ПРУЖИНА 
9 – КІТ 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Історичні дати: 

1240 – 1230 рр. до н.е. – 

11.12.1699 року – засновано Андріївський прапор

27.06.1709 року – Полтавська битва

1054 рік – Християнська церков поділилася на католи

                 православну 

1881 рік – вбито російського імператора Олександра ІІ

1961 рік – перший політ Ю.Гагаріна навколо Землі

1773 рік – повстання під керівництвом Пугачова 

1895 рік – О.Попов винайшов радіо

1957 рік – запущено у космос перший штучний супутник 

 

 початок першого в історії кругосвітн

 форму кулі. Керував ним португалець

у сутичці з місцевими мешканцями

регулярного телевізійного віщання в СРСР. 

телевізором 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

– Троянська війна 

засновано Андріївський прапор 

Полтавська битва 

Християнська церков поділилася на католицьку та 

вбито російського імператора Олександра ІІ 

перший політ Ю.Гагаріна навколо Землі 

повстання під керівництвом Пугачова  

О.Попов винайшов радіо 

запущено у космос перший штучний супутник Землі
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тнього плавання, 

ець Ф.Магеллан. 

у сутичці з місцевими мешканцями Філіппінських 

 

Землі 
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Список російських слів, правопис яких не підпорядковується орфографії:

Аккредитация 

Аккорд 

Аккуратный 

Аннотация 

Аппарат 

Аппетит 

Асимметрия 

Атташе  

Баклажан 

Балл 

Баллон 

Бандероль 

Баррикады 

Бацилла 

Виртуоз 

Гондола 

Гроссмейстер 

Инженер 

Капилляр 

Колокол 

Коммутатор 

Макароны 

Мандолина 

Мизинец 

Можжевельник 

Моллюск 

Муссон 

Новелла 

Одеяло 

Панно 

Перрон 

Пирожное 

Пиццерия 

Помидор 

Поролон 

Пропеллер 

Пуговица 

Ренессанс 

Реставрация 

Спагетти 

Фейерверк 

Фехтование 

Хамелеон 

Хризантема 

Шарлатан 

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні  запам’ятовують словникові слова за допомогою зорових асоціацій: 

бачать літери в образі слова, впізнають пропущені літери у словникових словах за 

малюнком; графічних асоціацій: створюють графічне зображення слів через 

уявлення певної літери, складу слова, речення; звукових асоціацій: суголосності, 

комбінування суголосності та малюнка. За допомогою графічних імпровізацій 

запам’ятовують історичні дати. 
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Тема 12. ЦИФРО-БУКВЕНИЙ КОД 

Я чудово знайомий із усіма видами тайнопису  
і сам є автором невеличкої наукової праці,  
в якій проаналізовано сто шістдесят різноманітних  
шрифтів, але я змушений визнати, що цей шрифт 
для мене – цілковита новина. 

Конан Доль «Шерлок Холмс» 

МЕТА 

Ознайомити учнів із поняттям «цифро-буквений код», з його різними 

видами. Навчити використовувати одну із самих досконалих технік 

запам’ятовування, яка має дуже широкий спектр використання і годиться навіть 

для людей з не дуже розвинутою фантазією та уявою. 

ОБЛАДНАННЯ 

Плакат  із цифро-буквеним кодом, списки  російських, англійських та 

морських мір, історичних дат.  

ТЕОРЕТИЧНЕ ЧАСТИНА 

Учням пропонується допомогти Шерлоку Холмсу розшифрувати секретне 

донесення. ІНТЕРПОЛ прислав йому закодований список украдених машин 

(тризначні номери), для простоти букви убрали. Необхідно розкодувати їх. 

ДоМіНо –  
ПоВаР –  
ДоНоС –  
ДеПеШа –  
НеДіЛя –  

МоПС –  
ВеЧіР –  
ВеСЛо –  
ШоССе –  
ПоЧВа – 

 
Кожний, хто зрозуміє, що букви відповідають цифрам, без особливого 

труда розгадає шифровку, якщо засвоїть  лише декілька принципів. 

Перший: за кожною цифрою закріплюється приголосна буква. 

Другий: ця буква береться із назви самої цифри. 

Третій: от 0 до 3 беремо останню приголосну в назві цифри: 

 
0 – ноЛь 
1 – одиН 

2 – дВа 
3 – тРи 
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От 4 до 9 беремо першу приголосну, крім 8: 
 
4 – Чотири 
5 – П’ять 
6 – Шість 

7 – Сім 
8 – вісіМ, 
9 – Дев’ять 

 
Чому у вісімки М? Але В була у двійки, С була у сімки, залишається М.  
 
Відповідь:  

 
ДоМіНо – 980 
ПоВаР – 523 
ДоНоС – 907 
ДеПеШа – 956 
НеДіЛя – 190 
 

МоПС – 857 
ВеЧіР – 243 
ВеСЛо – 270 
ШоССе – 677 

        ПоЧВа – 542

 
Запам’ятовування російських, англійських та морських мір 

 

Скільки метрів складає фут? Скільки сантиметрів в дюймі? На скільки 

морська миля більша за кілометр? 

Ці та інші питання можуть виникати в учнів при читанні художньої 

літератури або газети. Без довідника на них відповісти неможливо. Ці числа 

чомусь постійно забуваються.  

Однак зовсім нескладно засвоїти їх раз и назавжди за допомогою цифро-

буквеного коду: 

Морська миля – 1852 м – «НеМо По Воді проплив морську милю». 

Сухопутна миля – 1609 м – «ЗНайШЛи Друга, пройшовши сухопутну милю» 

Староруська миля – 7468 м – «СиЧ із ШраМом проїхав староруську милю» 

Фунт англійський – 0,45359237 кг ≈ 454 г – «Чаю ПаЧка в Англії важить 

фунт» 

Фунт аптекарський – 0,37324177 кг ≈ 373 г – «РиС Роздавали фунтами в 

аптеці» 

Фунт руський – 0,40951241 кг ≈ 410 г – «Чай Не Літом, а зимою руські 

фунтами п’ють» 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Аршин – 71,12 см 

Дюйм – 2,54 см 

Ярд – 0,9144 м 

Пінта (англійська) – 0,568261 куб. дм 

Пінта (американська) – 0,473179 куб. дм 

Галон (англійський) – 4,54609 куб. дм 

Галон (американський) – 3,78543 куб. дм 

Сажень махова – 2,1336 м 

Сажень коса – 2,48 м 

Пуд – 16,38 кг 

Вершок – 4,45 см 

Золотник – 4,266 г 

Запам’ятовування історичних дат з теми 10, використовуючи цифро-

буквений код. 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні використовують цифро-буквений код для запам’ятовування 

різноманітної числової інформації.  



 

Тема 13. МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ
 

МЕТА 

Ознайомити з методом, який 

візуальний матеріал: графічні символи (геометричні фігури, абстрактні символи), 

ієрогліфи, обличчя людей. 

ОБЛАДНАННЯ 

Плакати з ієрогліфами, набори портретів, пакет молока.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Метод застосовується тоді, 

чорно-білий перетворити в кольоровий, плоский 

великий тощо. Метод добре допомагає при запам’ятовуванні ієрогліфів. Учні, що 

володіють цим методом, не будуть виписувати іноземні слова н

з собою у маршрутці і постійно повторювати. Достатньо один раз у своїй уяві 

трансформувати ієрогліф, щоб він запам’ятався на все життя.

 

 

 

 

 

МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ 

          Уява важливіша за знання.

Ознайомити з методом, який допомагає ефективно запам’ятовувати 

візуальний матеріал: графічні символи (геометричні фігури, абстрактні символи), 

Плакати з ієрогліфами, набори портретів, пакет молока. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Метод застосовується тоді, коли необхідно трансформувати уявний образ: 

білий перетворити в кольоровий, плоский – в об’ємний, маленький 

великий тощо. Метод добре допомагає при запам’ятовуванні ієрогліфів. Учні, що 

володіють цим методом, не будуть виписувати іноземні слова на картки, возити їх 

з собою у маршрутці і постійно повторювати. Достатньо один раз у своїй уяві 

трансформувати ієрогліф, щоб він запам’ятався на все життя. 
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Уява важливіша за знання. 
Ейнштейн А.    

допомагає ефективно запам’ятовувати 

візуальний матеріал: графічні символи (геометричні фігури, абстрактні символи), 

коли необхідно трансформувати уявний образ: 

в об’ємний, маленький – у 

великий тощо. Метод добре допомагає при запам’ятовуванні ієрогліфів. Учні, що 

а картки, возити їх 

з собою у маршрутці і постійно повторювати. Достатньо один раз у своїй уяві 



 

На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється стратегія 

уявлення. Колесо велосипеду повертається і зламується, потрапивши на камінець.

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Метод трансформації для запам’ятовування обличчя людини можна 

використати наступним чином: «На фотографії 

Уявляємо їх ще більшими. Виходить смішно і добре запам’ятовується. У 

художників це називається зробити шарж, карикатуру, тобто обіграти в малюнку 

особливості обличчя, характер людини, щось збільшити, щось зменшити» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється стратегія 

ипеду повертається і зламується, потрапивши на камінець.

                                                                               

Метод трансформації для запам’ятовування обличчя людини можна 

використати наступним чином: «На фотографії людина з великими вухами. 

Уявляємо їх ще більшими. Виходить смішно і добре запам’ятовується. У 

художників це називається зробити шарж, карикатуру, тобто обіграти в малюнку 

особливості обличчя, характер людини, щось збільшити, щось зменшити» 
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На прикладі геометричних фігур можна побачити, як змінюється стратегія 

ипеду повертається і зламується, потрапивши на камінець. 

Метод трансформації для запам’ятовування обличчя людини можна 

людина з великими вухами. 

Уявляємо їх ще більшими. Виходить смішно і добре запам’ятовується. У 

художників це називається зробити шарж, карикатуру, тобто обіграти в малюнку 

особливості обличчя, характер людини, щось збільшити, щось зменшити»  
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Трансформувати один предмет, наприклад яблуко, пакет молока в різні 

цифри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запам’ятати японські ієрогліфи. 
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ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні вміють запам’ятовувати зоровий матеріал. Тренують навички 

отримання з інформації достатньо абстрактної, мало придатної для 

запам’ятовування, інформації конкретної, образної, зручної для застосування до 

неї різноманітних мнемонічних засобів. 
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Тема 14. ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ОБЛИЧЧЯ, ПРІЗВИЩА, 

                 ПРОФЕСІЇ ЛЮДЕЙ 
Для людини звук його імені є самим  
солодким та самим важливим звуком 
в людській мові. 

Карнегі Д. 
МЕТА 

Розвивати  уміння запам’ятовувати обличчя людей разом з іменами їх 

володарів, навіть без мінімальної інформації про них. Ознайомити учнів із 

основними характеристиками обличчя людини, на які необхідно звертати увагу 

при знайомстві з новою людиною. 

ОБЛАДНАННЯ 

Альбом «Основні характеристики обличчя людини», набори портретів, 

списки прізвищ людей та їх професій. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

При запам’ятовуванні прізвища, необхідно підібрати до них співзвучні слова. 

Наприклад: танцівниця має прізвище Дивайс, продавець має прізвище Шмельзон. 

Співзвучне слово до ДИВАЙС – ДИВАН, до ШМЕЛЬЗОН – ШМЕЛЬ и 

ЗОНТ (російською). Після цього співзвучне слово зв’язуємо з професією: 

«Уявляємо, як стомлена танцівниця відпочиває на ДИВАНі. Уявляємо продавця 

зонтиків і ШМЕЛЬ сидить на ЗОНТику.» 



 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Характеристика обличчя та зовнішності людини (розглядання альбому). 

Форма голови, носа, рота, очей, брів тощо.

Фрагменти альбому: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика обличчя та зовнішності людини (розглядання альбому). 

Форма голови, носа, рота, очей, брів тощо. 
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Характеристика обличчя та зовнішності людини (розглядання альбому). 
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2. Запам’ятовування обличчя людини та його професії. 

Рибкін – перукар 
Вариченко – вчителька 
Башмакова – секретарка 
Лакмус – бухгалтер 
 
Ларіна - співачка 
Горянський – інженер 
Кротов – зварювальник 
Мусіна - прибиральниця 
 
Кромберг садівник 
Норум – будівник 
Циганова – журналіст 
Сузукі – архітектор  
 
Васько – студент 
Лихачов – стиліст 
Золотарьова – фотомодель 
Жукова – телеведуча 
 
Тараканова – геолог 
Вілсон – дипломат 
Морозов – банкір  
Пташкіна – скрипачка  

 

2. Гра-конкурс “Впізнай за описанням портрет людини”. 

Учасники (3-4 команди) отримують набір портретів видатних людей. 

Обирають один з портретів. Роблять його описання (указують яку форму має 

голова, рот, очі, брові, якого кольору волосся тощо). Після цього обмінюються 

наборами портретів і отримують описання одного з них.  

Необхідно за цим описанням розпізнати обраний командою суперників 

портрет. 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні вміють запам’ятовувати обличчя людей та їх професії, робити описання 

обличчя та розпізнавати їх за описанням.  
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Тема 15. МЕТОД ОЧОГ 

Люди перестають мислити,  
коли перестають читати. 

Дідро Д. 

МЕТА 

Навчити запам’ятовувати текст, до якого є зоровий доступ та можливість 

прочитати його декілька разів. Цей спосіб дозволяє якісно запам’ятати матеріал 

достатньо високої складності. 

ОБЛАДНАННЯ 

 Текст, який треба запам’ятати. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 Метод ОЧОГ називається за першими буквами слів: Орієнтування, Читання, 

Огляд, Головне. Він дозволяє запам’ятати текст за 4 повторення. 

Орієнтування 

Прочитати текст з метою сприйняття та виділення головних думок і 

взаємозв’язків між ними. Не підглядаючи у текст, відповісти самому собі, які 

головні думки тексту. 

Читання 

 Уважно прочитати текст, звертаючи увагу на подробиці. Задача на цьому 

етапі – ув’язувати подробиці із головними думками, начебто нанизувати 

подробиці на головні нитки тексту.  Повторити по пам’яті головні думки та 

зв’язані з ними подробиці. 

Огляд 

 Швидкий перегляд тексту, не заглиблюючись в нього. Провести паралелі з 

відомими знаннями. Скласти приблизний план тексту. Послідовність ключових 

слів головних думок треба запам’ятати (наприклад, методом послідовних 

асоціацій). 

Головне 

 Повторення тексту по пам’яті. Бажано не підглядати в текст. Прочитати 

текст ще раз, виділити  головну думку. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Запам’ятовування тексту (об’єм та зміст добирати, враховуючи вік учнів). 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні  вміють запам’ятовувати текст, використовуючи метод ОЧОГ. 
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Тема 16. РОЗВИТОК ФОТОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 
Предмет, до якого поставилися з увагою,  
залишиться в пам’яті. Предмет, якому ми  
дозволили пройти мимо, не залишить в ній  
ніяких слідів. 

Джеймс У. 

МЕТА 

Розвиток фотографічної пам’яті, уваги. 

ОБЛАДНАННЯ 

Набір малюнків (на кожного учня), лічильні палички або сірники. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Перегляд відеофільму та фрагментів телевізійних програм про московську 

«Школу ейдетики». 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Вправа 1.  

Тренування вміння утримувати зоровий образ при порівнянні малюнків 

(спочатку учні 30 секунд уважно розглядають перший малюнок, потім отримують 

другий малюнок і, не дивлячись на перший, визначають, чим він різниться від 

попереднього). 
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Вправа 2. 

Тренування уміння утримувати зоровий образ при пригадуванні дрібних 

деталей малюнку (спочатку учні 30 секунд уважно розглядають малюнок, потім 

відповідають на запитання, не підглядаючи на малюнок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Який номер у хокеїста? 
2. Який шлем у хокеїста? 
3. Де знаходиться шайба? 
4. Якого кольору шлем у воротаря? 
5. Який рот у хокеїста? 

 
Вправа 3. 

 «Оживлення» картинки. В якій послідовності упадуть предмети зі столу? 



 

Вправа 4. 

Тренування спостережливості (Що заважає секретарці працювати?)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 5. 

Гра з сірниками (взяти з закритими очами, не рахуючи, декілька сірників, 

кинути їх на стіл, подивитися 1

паперу і сказати скільки сірників на столі).

 

 

 

 

Вправа 6. 

Складання із сирників різноманітних фігур. Запам’ятовування та відтворення 

фігур, складених іншими. 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІН

Учні свідомо тренують свою фотографічну пам'ять та увагу.

Тренування спостережливості (Що заважає секретарці працювати?)

Гра з сірниками (взяти з закритими очами, не рахуючи, декілька сірників, 

кинути їх на стіл, подивитися 1-2 секунди, наче сфотографувати, накрити листом 

сказати скільки сірників на столі). 

Складання із сирників різноманітних фігур. Запам’ятовування та відтворення 

, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні свідомо тренують свою фотографічну пам'ять та увагу. 
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Тренування спостережливості (Що заважає секретарці працювати?) 

Гра з сірниками (взяти з закритими очами, не рахуючи, декілька сірників, 

2 секунди, наче сфотографувати, накрити листом 

Складання із сирників різноманітних фігур. Запам’ятовування та відтворення 
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Тема 17. РОЗВИТОК ТАКТИЛЬНОЇ (ДОТИКОВОЇ) ПАМ’ЯТІ 

Адже почуття першим було… 
Каммінгс Е. 

МЕТА 

 Розвивати вміння розрізняти на дотик поверхні різної шорсткості, вміння 

використовувати тактильну пам'ять для коригування настрою та фізичного 

самопочуття. 

ОБЛАДНАННЯ 

Набір з десяти дощечок та десяти календариків з малюнками (на кожну пару 

учнів). 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 Коли ми говоримо про ейдетику, то маємо на увазі не тільки фантазію за 

допомогою зорових образів, а й фантазію за допомогою відчуттів  (синестезію), 

які постійно супроводжують наше життя. З самого народження ми активно 

пізнаємо оточуючий світ за допомогою відчуттів, які розфарбовують наші зорові 

та слухові враження. Добрі, погані, нейтральні, індивідуальні та загальноприйняті 

– всі вони залишають глибокий, яскравий слід в нашій уяві та використовуються 

нами незалежно від того, звертаємо ми на це увагу чи ні.  

Скільки не кажи слово «халва», у роті солодко не стане. Але, якщо  уявити 

халву, то ви відчуєте її смак та запах (почне виділятися слина). Тобто запрацює 

ваша уява та відтворить всі супутні відчуття, які притаманні вам під час 

споживання цього продукту. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Використовуються дощечки з різними за дотиковими враженнями 

поверхнями (хутро, сірники, фольга, вата, свічка, кнопка, наждак, мотузка, 

зернятка, шовк). Учні працюють парами. 

 

 

 

 

 



 

Гра 1.  

Інструкція: «Покладіть дощечки перед собою у два ряди:

 

 

 

 

 

 

 

Після цього доторкніться до кожної з них та зафіксуйте у своїй уяві, на якому 

місці вони знаходяться. Заплющить очі. Перший учень дає другому 

до будь-якої з цих поверхонь. Із заплющеними очима необхідно вказати, на якому 

місці знаходилась ця дощечка (наприклад: друга 

Переберіть таким чином усі поверхні.»

Гра 2. 

Добирається десять будь

відрізнялись за сюжетом, кольором. 

Інструкція: «На кожне із зображень покладіть поверхню, яка зовсім не 

нагадує сюжет, тобто не підходить до нього за відчуттям (наприклад: хутро ляже 

на будинок, наждак на квітку тощо). Погр

будиночок із хутра, щоб було тепло, наждачні квіточки жорсткі та чудернацькі. 

Так пограйтеся із усіма поверхнями та малюнками. Коли із заплющеними очима 

ви будете торкатися поверхні, необхідно назвати відповідний образ

Гра 3. 

 Інструкція: «Покладіть дощечки перед собою в порядку від 

найнеприємнішого дотикового відчуття до найприємнішого. Зв’яжіть якусь 

неприємну подію свого життя з неприємним відчуттям першої поверхні, другу 

менш неприємними подіями, потім, коли перейдете до

Інструкція: «Покладіть дощечки перед собою у два ряди: 

Після цього доторкніться до кожної з них та зафіксуйте у своїй уяві, на якому 

місці вони знаходяться. Заплющить очі. Перший учень дає другому 

якої з цих поверхонь. Із заплющеними очима необхідно вказати, на якому 

місці знаходилась ця дощечка (наприклад: друга – знизу, чи п’ята 

Переберіть таким чином усі поверхні.» 

Добирається десять будь-яких зображень (листівок, календариків), щоб вони 

відрізнялись за сюжетом, кольором.  

Інструкція: «На кожне із зображень покладіть поверхню, яка зовсім не 

нагадує сюжет, тобто не підходить до нього за відчуттям (наприклад: хутро ляже 

на будинок, наждак на квітку тощо). Пограйтесь із поверхнями та зображеннями: 

будиночок із хутра, щоб було тепло, наждачні квіточки жорсткі та чудернацькі. 

Так пограйтеся із усіма поверхнями та малюнками. Коли із заплющеними очима 

ви будете торкатися поверхні, необхідно назвати відповідний образ

Інструкція: «Покладіть дощечки перед собою в порядку від 

найнеприємнішого дотикового відчуття до найприємнішого. Зв’яжіть якусь 

неприємну подію свого життя з неприємним відчуттям першої поверхні, другу 

менш неприємними подіями, потім, коли перейдете до приємних відчуттів, у 
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Після цього доторкніться до кожної з них та зафіксуйте у своїй уяві, на якому 

місці вони знаходяться. Заплющить очі. Перший учень дає другому доторкнутися 

якої з цих поверхонь. Із заплющеними очима необхідно вказати, на якому 

знизу, чи п’ята – зверху…). 

стівок, календариків), щоб вони 

Інструкція: «На кожне із зображень покладіть поверхню, яка зовсім не 

нагадує сюжет, тобто не підходить до нього за відчуттям (наприклад: хутро ляже 

айтесь із поверхнями та зображеннями: 

будиночок із хутра, щоб було тепло, наждачні квіточки жорсткі та чудернацькі. 

Так пограйтеся із усіма поверхнями та малюнками. Коли із заплющеними очима 

ви будете торкатися поверхні, необхідно назвати відповідний образ». 

Інструкція: «Покладіть дощечки перед собою в порядку від 

найнеприємнішого дотикового відчуття до найприємнішого. Зв’яжіть якусь 

неприємну подію свого життя з неприємним відчуттям першої поверхні, другу – з 

приємних відчуттів, у 
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вашій уяві повинні проектуватися приємні події і так до найприємнішої поверхні, 

а, значить – найулюбленішої події. 

Візьміть у руки найнеприємніше поверхню. Відчуваєте, як у вас зіпсувався 

настрій? 

Покладіть її і візьміть другу, третю… На останній поверхні ваш настрій 

знову став гарним. 

Спробуйте, не доторкаючись до поверхонь, тільки уявляти дотик, та уявно 

відчути його. 

Ось так за допомогою уявних дотиків ви можете коригувати свій настрій.» 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні  вміють запам’ятовувати почуття, створювати образ предмета, 

створювати почуття комфорту завдяки дотику. 
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Тема 18. МЕТОД ЗАБУВАННЯ 
 

Як би не пам'ять, життя було б неможливим; 
як би не забування, життя було б нестерпним. 

Гжегорчик В. 
 

МЕТА 

Ознайомити учнів з методами психокорекції на основі  образної пам’яті.  

ОБЛАДНАННЯ 

Аудіокасети із  записами музики-релакс або зі звуками природи. 

Малюнок. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Забування є основою психологічного комфорту існування особистості. 

Важливо вміти забувати жахливі сни або життєві обставини, які травмують 

психіку переживаннями; вміти подолати страхи та переживання перед іспитами; 

вміти запобігати та виходити із стресового стану. 

Матюгін І. присвятив забуванню цілу книгу «Как научиться забывать 

ненужное». Це – тридцять шість вправ майже на всі випадки життя. Учням 

пропонується дві вправи. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Вправа «Змивання» 

Положити перед собою листівку або малюнок і пограти з ним, тобто оживити 

та «війти» в цей уявний світ. 

Сісти на стілець у зручній позі: спина пряма, плечі трошки опущені, руки 

вільно лежать на колінах, очі закриті. 

«Уявіть себе в знайомому місці, де вам було затишно і легко. 

Нехай, це буде літня галявинка в лісу. Ви уявляєте та відчуваєте запах та 

аромат лісних трав. Бачите мурашку, що повзе по стеблині. Співають пташки. 

Ніщо зараз вас не турбує. Віє легкий вітерець. Він дмухає вам в обличчя,  

ворушить волосся. Здуває та уносить почуття важкості. Начебто пушинки з 

кульбаби, відлітають думки та турботи. Ваше тіло становиться невагомим, ви 

піднімаєтесь над галявинкою, над лісом, все вище та вище. Піднімаєтесь до 

хмаринок та зручно вмощуєтесь на одній з них. На пухнастій хмаринці, що 
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пролітає мимо, з’являється зображення, з яким грались на початку вправи. Ви 

бачите його у всіх дрібничках. Над малюнком з’являється дощова хмара, і 

краплини дощу падають на зображення. Фарби починають змішуватись і стікають 

брудним струмочком. Все більше води на листівці, все сильніше змиваються та 

змішуються фарби. Дощ підсилюється, і його струми остаточно змивають 

зображення. Перед вами мокрий чистий білий лист паперу. Зображення змилося, 

зникло. Зникло воно і з вашої активної пам’яті. Ви намагаєтесь згадати його, але 

воно вже не таке чітке та яскраве. І тоді ви остаточно змиваєте його струмом води 

(або зафарбовуєте білою фарбою, або відгороджуєтесь білою завіскою). Після 

цього ви вертаєтесь на Землю. Ви вільні від цього зображення. У вас добрий 

настрій і завжди буде таким!» 

Якщо є сильне бажання звільнитися від поганих і нав’язливих думок або 

образів, таке «змивання» є дуже ефективним. 

Вправа «Трансформація» 

Як і в першій вправі, візьміть малюнок і переконайтеся, що він добре 

зафіксувався у вашій уяві. Потім уявіть все те, що уявляли у першій вправі.  

«Підніміться до хмаринки і зручно розташуйтесь на ній.  У вашій руці 

з’являється чарівна паличка. Ви торкаєтесь нею до сусідньої хмаринки, і вона 

перетворюється у блискучий палац. Ввійдіть до нього. Ви в сяючій залі. Її стіни 

прикрашені картинами. Одна з них – величезний екран. Ви торкаєтесь до нього 

чарівною паличкою. З’являються зображення ваших проблем і безладдя (у вигляді 

фотознімків або кінокадрів). Розглядайте їх та за допомогою палички 

перетворюйте в те, що вас влаштовує, або просто знищуйте, а екран очищується. 

Не забувайте повернутися на Землю та відчувайте себе відпочилим та щасливим.» 

Можна уявляти непотрібне на екрані комп’ютера та позбавлятися його за 

допомогою «миші» – відправляти неприємності в «сміттєвий кошик». 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні знають закономірності забування і свідомо керують цим процесом, 

тобто переводять інформацію із актуальної пам’яті в латентну і з такою ж 

легкістю назад, вміють за допомогою аутогенних тренувань поліпшувати 

самопочуття, позбавлятися стресів. 
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Тема 19. ІГРИ ТА ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УВАГИ.  
               КРИВА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ВТОМЛЮВАНОСТІ) 

 
Запам’ятовувати вміє той,  
хто вміє бути уважним. 

Джонсон С. 
МЕТА 

Розвивати вміння концентрувати увагу, розподіляти та переключати увагу; 

зосереджувати увагу миттєво чи на довготривалий час. 

ОБЛАДНАННЯ 

Таблиці Шульте (на кожного учня). Заготовки для будування кривої 

працездатності (на кожного учня). Годинник із секундною стрілкою або 

секундомір. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Увага – це процес тісно зв’язаний з пам’яттю. Для того, щоб запам’ятати що-

небудь, необхідно на це звернути увагу. Нас в першу чергу цікавить довільне 

запам’ятовування, а для нього важливу роль відіграє вміння концентрувати увагу 

(зосереджуватися). Часто проблеми пам’яті зв’язані з невмінням зосереджувати 

свою увагу на матеріалі, який необхідно запам’ятати, нестійкістю до зовнішніх 

перешкод. Об’єм уваги, його розподіл, можливість переключати увагу – все це 

дуже важливі характеристики уваги, від яких залежать процеси пам’яті. Для 

тренування уваги існує багато вправ. Тільки навчившись добре і швидко (і 

своєчасно) концентрувати свою увагу, з одного боку, а також розподіляти і 

переключати його, с другого боку, можна отримати максимальний ефект від 

застосування технік запам’ятовування. 

Довготривале зосередження використовується нами для навчання, роздумів, 

дискусій тощо. Вміння підтримувати високий рівень зосередження протягом 

довготривалого часу також необхідне нам для успішної діяльності. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Вправи на розвиток уваги детально описані в книзі Нікітіної Т.Б 

«Самоучитель по розвитку пам’яті». 



 76 

2. Виконання домашніх завдань – щоденна праця учня. Вчителі задають 

завдання, але майже ніхто не вчить його правильно виконувати. Є легкі домашні 

завдання, а є складні. З якого починати? 

Виявляється, що у всіх різні ритми працездатності (стомлення). 

Наприклад, перший учень (графік 1) включається в роботу дуже повільно і 

йому необхідно першим виконувати легке завдання, другим – найскладніше, 

потім знову легке завдання. Другий учень (графік 2) включається в роботу 

швидко і йому необхідно виконувати спочатку складні завдання, потім наступає 

втома, значить, наприкінці – легкі завдання. Третьому учню (графік 3) необхідно 

чергувати складні та нескладні завдання, починаючи з самого легкого та 

закінчувати найскладнішим, тому, що з часом його працездатність зростає. 

 

 

 

 

 

 

                 Графік 1                          Графік 2                           Графік 3                         

Для обстеження власного ритму працездатності (стомлення) учні 

використовують таблиці Шульте. 
4 20 18 7 2  15 2 7 24 10  7 15 3 25 22 

24 11 22 10 13  4 23 20 13 8  10 8 1 19 11 
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16 15 8 25 10  8 24 3 15 1 

3 9 24 12 19  23 11 20 9 22 

7 5 22 18 11  19 4 10 25 5 

1 20 21 17 2  2 17 12 14 7 

4 23 14 6 13  13 6 18 16 21 

 

Опрацювавши кожну таблицю, учні заносять данні в таблицю і будують 

власний графік. 

№ 
таблиці 

Час, що 
затрачено 
(секунд) 

1  
2  
3  
4  
5  
 

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ  

Учні вміють зосереджувати увагу на матеріалі, який необхідно запам’ятати. 

Знають ритми власної працездатності і використовують їх. 

 

сек 

№ табл. 
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Тема 20. КАРТА ПАМ’ЯТІ (Mind Map) 

         
…Ключ до помилок лежить  
у психології сприйняття,  
а не в психології пам’яті. 

Лурія О. 
МЕТА 

Ознайомити з прийомами ефективного конспектування матеріалу 

ОБЛАДНАННЯ 

Текст оповідання Лафкадіо Гєрна «Куза-Хібарі», кольорові олівці, листи 

паперу. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Багато учнів через деякий час забувають те, що самі ж записали, так як при 

конспектуванні аналізується лише незначна частина безмежних можливостей 

мозку. Традиційний конспект складається із фраз, списків та цифр. При його 

складанні використовуються принципи запам’ятовування, які розраховані на 

функції лівої півкулі головного мозку, яка відповідає за мову, логіку, складання 

списків та операції з числами, і зовсім не враховують такі аспекти роботи мозку, 

як уява, асоціативність, перебільшення, зменшення, абсурдність, гумор, колір, 

ритм, відчуття, чутливість. 

Щоб оволодіти мистецтвом складання конспектів, необхідно зруйнувати 

стереотип та включати в роботу обидві мозкові півкулі, а також всі 

фундаментальні принципи запам’ятовування. В даній системі конспект, який 

пишеться на чистому папері без ліній, складається на основі ключового образу 

для запам’ятовування, який втілює в собі головну тему. Від центрального образу 

відходять з’єднальні лінії (ліва півкуля), над якими написані (ліва півкуля) або 

намальовані (права півкуля) ключові поняття для складання образу або просто 

малюнку, що відноситься до основних підтем матеріалу, що конспектують. Ці 

лінії в свою чергу з’єднані з іншими, на яких розташовуються ключові слова для 

будування образу або самі ключові образи. Таким чином вибудовується 

багатомірна, асоціативна та образна мозкова карта (Mind Map) всього матеріалу. 

Практично миттєво та абсолютно точно запам’ятовується весь матеріал. 

Даний підхід до конспектування дозволяє зрозуміти, проаналізувати та критично 



 

оцінити отриману інформації. Більш детально використання цієї методи

прочитати в книгах Тоні Бьюзена «Працюй головою», «Максимально 

використовуй свій розум», «Книга мозкових карт: розгалужене мислення», 

«Навчіть себе думати!». 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Складання мозкової карти оповідання (з книги Тоні Бьюзена «Навчіть себе

думати!») Лафкадіо Гєрна «Куза

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, УМІН

Учні вміють використовувати методику 

Вміють аналізувати, виділяти ключові слова, знаходити асоціації.

 

оцінити отриману інформації. Більш детально використання цієї методи

прочитати в книгах Тоні Бьюзена «Працюй головою», «Максимально 

використовуй свій розум», «Книга мозкових карт: розгалужене мислення», 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Складання мозкової карти оповідання (з книги Тоні Бьюзена «Навчіть себе

думати!») Лафкадіо Гєрна «Куза-Хібарі». 

, УМІННЯ І НАВИЧКИ 

Учні вміють використовувати методику Mind Map для складання конспектів. 

Вміють аналізувати, виділяти ключові слова, знаходити асоціації. 
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оцінити отриману інформації. Більш детально використання цієї методики можна 

прочитати в книгах Тоні Бьюзена «Працюй головою», «Максимально 

використовуй свій розум», «Книга мозкових карт: розгалужене мислення», 

Складання мозкової карти оповідання (з книги Тоні Бьюзена «Навчіть себе 

для складання конспектів. 
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