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Використання засобів ейдетики в навчально-виховному процесі ДНЗ 

 

I. Теоретична частина: 

1. Що таке Ейдетика. Теоретичні та психологічні основи ейдетики (презентація).    

                                                     Паньківська Н.А., практичний психолог 

 

I. Практична частина 

2. Перегляд інтегрованого заняття в середній групі з пізнавального розвитку з 

використанням засобів ейдетики «Свято іграшок».  

                                                        Охота Т.В., вихователь 

3. Перегляд інтегрованого заняття в старшій групі з мовленнєвого та художньо-

естетичного розвитку з використанням засобів ейдетики «Пограймося з водичкою».                                  

Балинська Н.В., вихователь 

4.  Індивідуальна корекційно-розвивальна робота з використанням засобів ейдетики.                                                       

Паньківська Н.А., практичний психолог 

5. Презентація відео фрагментів занять, дидактичних ігор з використанням засобів 

ейдетики: 

 І молодша група: «В гості до Лісовичка»  

Сьомко Л.О., вихователь 

 ІІ молодша група: Д/гра  «Що переплутав художник»  

Мелещенко В.В., вихователь 

 Старша група: «Музичний оркестр» 

Мирвода О.О., музичний керівник 

6. Елементи тренінгу: «Розвивальні ігри, вправи  ейдетичного характеру”.     

Мизюк О.М. вихователь-методист, Паньківська Н.А. практичний психолог  

7. Виставка посібників з ейдетики. 

8. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист з дошкільного виховання                                      О.Г. Іліч 

                          

                      Методист з психологічної служби                           І.А. Колесова 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації  

районний  методичний  кабінет 

Р е к о м е н д а ц і ї 

семінару-практикуму для вихователів, практичних психологів ДНЗ та НВК 
  

Використання засобів ейдетики в навчально-виховному процесі ДНЗ 

 

смт. Калинівка         10.03.2016р. 

Зважаючи на те, ейдетика це напрямок психологічної науки, що базується на розвитку 

уваги, творчості, пам’яті, різних видів мислення, використання елементів ейдетики в навчально-

виховному процесі ДНЗ формує новий підхід до освітніх та виховних технологій. Це дозволяє 

кожній дитині дошкільного віку комфортно, легко та з задоволенням здобути нові знання в 

будь-якому віці. Вона допомагає легко й цікаво подавати навчальний матеріал, у тій формі, яку 

розуміють діти, активно залучаючи при цьому всі аналі затори дитини: слух, нюх, смак, дотик. 

З метою впровадження елементів ейдетики в навчально-виховну діяльність у дошкільного 

навчального закладу рекомендуємо: 

 

1. Створити відповідні умови та належне розвивально-ігрове середовище в групах.                                                                                                                                                 

                                                                                      Вихователі, протягом навчального року 

2. Використовувати систему вправ та ігор з ейдетики для розумового розвитку 

дошкільників під час занять та в повсякденні, в тому числі при підготовці дітей до 

навчання у школі.                                                                                                                                              

                                                Вихователі, практичні психологи протягом навчального року  

3. Під час використання розвивальних ігор ейдетичного напряму враховувати характерні 

особливості: 

-  Кожна гра – це комплекс завдань, які дитина виконує за допомогою картинок, іграшок, 

тактильних карток, кубиків, цеглинок тощо. 

- Завдання даються в різних формах: у вигляді моделей, схем, площинного малюнка, 

письмових та усних інструкцій. 

- Завдання розміщені в порядку наростання складності, тобто в них використано 

принцип народних ігор: від простого до складного. 

- Більшість ігор не вичерпуються запропонованими зразками, а дозволяють дітям 

складати нові варіанти завдань, займатися творчою діяльністю. 

- Ігри не сумісні з примусом, створюють атмосферу вільної та радісної творчості. 

- Ігри слід повторювати, адже, це – необхідна умова розвивального ефекту. 

Вихователі, практичні постійно  

4. Вправляти дітей в обґрунтуванні асоціативних виборів. Підтримувати ініціативу дітей, 

самостійність, підбирати разом з ними влучні висловлювання.      

                                                                                  Вихователі, практичні психологи, систематично 

5. Розробити орієнтовне планування використання системи ігор та вправ з ейдетики. 

Вихователі, практичні психологи протягом навчального року  

6. Придбати та виготовити необхідний матеріал та ігор.                                                                                                                                     

Вихователі, практичні психологи протягом навчального року 

7. Висвітлювати тему використання ейдетики в роботі з дошкільнятами на батьківських 

зборах, консультаціях, у рубриках “батьківських куточків”                                                                                                                                          

                                                            Вихователі, практичні психологи протягом навчального року 


