
Ейдетика. 
Теоретичні та психологічні 

основи ейдетики 

Підготувала 

практичний психолог 

ДНЗ (ясла-садок) 
“Весняночка”

Паньківська Наталія 
Андріївна



Давньогрецьке слово

“ейдос” означає “яскравий

образ”, “зовнішній вигляд”.

Ейдетика – напрям психології, 

який вивчає ейдетизм  як 

різновид образної пам’яті й 

визначає можливості

практичного застосування технік

ейдетики в різних сферах життя

людини.



У психології ейдетизм - це

особливий різновид пам'яті, 

переважно на зорові

враження, образи.  Дозволяє

втримувати та відтворювати

надзвичайно живі образи

раніше побачених предметів, 

об'єктів. 

Ейдетичні образи

відрізняються від звичайних

тим, що людина ніби

продовжує сприймати

предмет за його відсутності. 



Ейдетизм - закономірна

стадія нормального дитячого

розвитку.  

Оптимальний вік для 

ейдетизму припадає на 11–16 

років. Тим не менш саме

дітям до 5 років властиве

переважно емоційно-образне

сприйняття навколишнього

світу, в тому числі й 

навчальної інформації.



Уперше термін «ейдетика» був 

озвучений у 30 роках ХХ ст. 

німецьким психологом 

Е.Йєншем, а поширення і 

глибокого вивчення набув у 

дослідженнях видатного 

психолога О.Р.Лурії, який 

поділив методики 

запам’ятовування на 

два основних напрямки:  

Мнемотехніка

(методи, у основі 

яких лежить 

вербально-логічне 

мислення)

Ейдетика

(ейдотехніка) 

(методи, засновані 

на конкретно-

уявному  мисленні)



У 90-х роках ХХ століття ейдетика 

зацікавила російського вченого, 

доктора педагогічних наук 

І.Ю.Матюгіна, який з групою 

дослідників вивчив накопичений 

людством досвід ефективного 

запам’ятовування і розробив 27 

методів образного розвитку уваги 

та пам’яті.

Ця методика спирається на 

вміння людини уявляти і 

фантазувати за допомогою зорових 

уявлень й відчуттів (тактильних, 

нюхових, смакових тощо).



В Україні відкриття 

І.Ю.Матюгіна

впроваджує 

Є.В.Антощук, керівник 

„Української Школи 

Ейдетики”.



Ейдетика задіює резерви 

правої півкулі головного 

мозку, сприяє розвиткові 

образної пам’яті, образного 

мислення, творчих 

здібностей.

Фізіологічна основа 

ейдетичних образів —

залишкове збудження

аналізатора.



Розвивати мислення, 

мову

Керувати своєю

увагою
Активізувати уяву

Запам'ятовувати

швидко і згадувати

легко

Включати позитивне

мислення, позитивний

настрій

Чого вчить ейдетика?



 вільні асоціації, пов`язані (метод заснований на креативному

 з предметними образами                                                                   перетворенні «сухої» інформації

 колірні асоціації в «живі» тексти)

 асоціації, пов`язані з 

 геометричними формами

 тактильні асоціації

 предметні асоціацій

 асоціації, викликані друдлами

 звукові асоціації

 смакові асоціації

 нюхові асоціації

 графічні асоціації

Метод асоціативного мислення

Головні інструменти ейдетики

робота з асоціаціями акровербальна техніка



Ознака ейдетизму –

емоційна забарвленість 

образів.

уява + позитивні емоції =

засвоєна інформація.



Ейдетика допомагає вирішувати такі 

основні навчальні та виховні 

завдання: 

розширює творчі можливості 

дитини завдяки гармонійному 

розвитку лівої (логіка) і правої 

(творчість, образне мислення) 

півкуль головного мозку

підвищує самооцінку дитини 

завдяки результативності у 

навчанні, створюючи 

психологічний комфорт.

формує вміння дітей 

ефективно і самостійно 

вчитися



Основні принципи ейдетики:

● незвичайність;

● яскравість образів і ситуацій;

● позитивність.



Принципи роботи за 

системою ейдетики

Радісна, весела атмосфера.

Мобільність і доступність ігрового

матеріалу.

Поділ інформації відповідно до 

особливостей кожної дитини.



 метод піктограм
 за допомогою уяви
 за допомогою 

листівок
 за допомогою 

кінестетичної
пам᾽яті

 за допомогою 
логічних скорочень

 метод 
Цицерона 
(метод місць)

 метод 
оживлення

 метод зачіпки

 методики 
роботи з 
листівками 

 метод  колажів
 метод 

асоціативного 
мислення 

запам’ятовуван
ня віршів

запам’ятовування 
цифр або чисел:

запам’ятовування 
слів (у тому числі й 
іншомовних), 
певних мовних 
правил

Методи Ейдетики



Дякуємо за увагу!


