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Тема «ЕЙДЕТИКА І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»
Провідна педагогічна ідея досвіду
Для того, щоб бути успішними і ефективними в майбутньому, діти повинні
зараз навчитися швидко сприймати, засвоювати й творчо переосмислювати великий
обсяг інформації. Стає важливим формування у дітей здатності самостійно добувати
і застосовувати знання, ретельно обдумувати прийняті рішення і чітко планувати дії,
ефективно співпрацювати, бути відкритими для нових контактів і культурних
зв'язків. Тобто потрібно усвідомлено володіти прийомами продуктивної комунікації
та раціональними засобами розумової праці. Крім того, переходячи від шкільного
навчання до професійного, учні повинні скласти іспити, і, як би вони не змінювались
за своєю формою, для успішного їх складення потрібно знати великий об`єм
фактичної інформації, уміти логічно та творчо мислити. Все вищесказане не є
новиною або відкриттям, здається, всі вже розуміють що повинен учень отримувати

в школі, проблемним є питання який інструмент має бути в арсеналі дитини та як
навчити її ним користуватись. Потрібна технологія, яка була б доступною широкому
колу зацікавлених педагогів, вона повинна бути досить легкою для застосування її
на всіх навчальних предметах, і, в той же час, забезпечувати високу якість засвоєння
предметного матеріалу.
Ідея досвіду полягає у запровадженні на уроках мови та літератури
універсальних інструментів TRIZ та ейдетики, а через розвиток системного уявлення
про об’єкти в навколишньому середовищі в цілому, через надання вибору
раціональних способів збереження у пам’яті та швидкого відновлення необхідної
інформації, у формуванні в учнів дослідницького стилю мислення, який, на наш
погляд, є універсальним для сьогодення і майбутнього.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Системне мислення - не справа вільного вибору, а необхідність. В даному
досвіді представлене ефективне використання схеми-моделі функціональносистемного підходу (схема-модель ФСП - авторська розробка Грединарової О.М.) та
ейдетичних прийомів у навчанні мови та літератури при роботі з понятійним,
термінологічним та фактологічним матеріалом, що допомагає структурувати набуті
раніше і нові знання учнів, вивчати матеріал за відпрацьованим алгоритмом, що
значно економить час і знімає психологічну напругу при зіткненні з невідомим
поняттям, перед необхідністю вивчати та запам’ятовувати об’ємні твори. Авторська
схема-модель функціонально-системного підходу - це інструмент системного аналізу
об'єктів, предметів, явищ.
Працюючи за ФСП, ми формуєму універсальні компетенції, що є завданням,
поставленим державою перед освітянами:
• організованість і критичність мислення;
• висока здатність до самонавчання і швидкого освоєння нових знань і навичок;
• системний підхід до вирішення проблем;
• вміння швидко орієнтуватися і знаходити вихід в незвичних ситуаціях;
• здатність вирішувати завдання, не обмежуючись вузькою професійною
спрямованістю;
• розвиток емоційного інтелекту;
• впевненість у своїх силах і вміннях.
Найбільш вдалий час для оволодіння інструментами TRIZ і ейдетичними
техніками - шкільний вік, і школа повинна навчити дітей використовувати ці
техніки, починаючи із засвоєння шкільного матеріалу й поступово формуючи
гармонійно розвинену компетентну особистість з дослідницьким стилем мислення.
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Науково-теоретична база досвіду
Розробником науково-теоретичної бази та керівником практичного
запровадження ФСП у школі є директор школи, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології Грединарова О.М., автор методичного посібника для
педагогів, психологів і студентів «Схема-модель функціонально-системного підходу
як інструмент систематизації знань учнів і формування системного і творчого
мислення».
Теоретичною базою для запровадження ейдетики у школі стали науковотеоретичні роботи та практичні семінари доктора педагогічних наук, професора
російської академії енциклопедій, засновника «Школи Ейдетики», наукового
консультанта з запровадження ейдетики в Школі «ЕйдоС» Матюгіна І.Ю.

Стисла анотація досвіду
Досвід має практичне спрямування і включає в себе низку фрагментів уроків з
використанням схеми-моделі ФСП та застосуванням ейдетичних прийомів. Кожен з
наведених фрагментів представлений у вигляді готового інтелектуального продукту
спільної роботи учнів та вчителя і алгоритму його створення, тобто алгоритму
дослідження мовного або літературного явища у відповідності до вимог державних
програм щодо формування компетенцій та із застосуванням схеми-моделі ФСП й
ейдетичних прийомів. Опис алгоритму є детальним, з поясненням мети та
доцільності тих чи інших дій на окремих етапах, для прикладу взято найбільш
складні, з нашої точки зору, теми з мови та літератури. Опис роботи з використання
ФСП та ейдетичних прийомів максимально спрощено, так що, ознайомившись з
матеріалом, вчитель може відразу перейти до практичного застосування досвіду у
навчально-виховному процесі.
У даній розробці показано можливості роботи за схемою-моделлю ФСП, які є
універсальними:
1 . Опис предметів, об'єктів з метою створення стійкого уявлення про об’єкт як
систему та з метою розвитку мовлення.
2 . Визначення суті понять для глибокого розуміння процесів, які завдяки йому
відбуваються.
3 . Виявлення істотних взаємозв'язків і відносин між елементами об'єкта
дослідження, виявлення прихованих взаємозв'язків.
4 . Порівняння з іншими об'єктами, створення аналогій і метафор.
5 . Удосконалення об'єктів дослідження, розгляд об'єкта в розвитку (текст, жанр,
тема, та ін.).
6 . Створення великої кількості асоціацій в різних категоріях системи.
7 . Складання загадок, створення оповідань, есе.
8 . Створення алгоритму подачі інформації ( структурної відповіді на уроці, іспиті).
9 . Створення власних алгоритмів роботи над досліджуваним матеріалом.
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Результативність впровадження досвіду
Як показує досвід, у дітей, які в системі використовують ФСП і ейдетичні
прийоми фіксації інформації, якісно змінюється процес мислення, формується
системний погляд на об’єкти; учні швидко орієнтуються у великому об’ємі
вивченого матеріалу, з легкістю відтворюють його; вміють поставити якісні питання
та дати розгорнуту або лаконічно точну відповідь; мають стабільно високий та
достатній рівень навченості з предмету і високий відсоток якості складення ЗНО з
мови та літератури.
Систематичне використання схеми-моделі ФСП у вивченні мови та
літератури формує у дітей вміння кожне мовне явище та поняття розглядати в
системі та взаємодії з іншими; навчає бачити і розуміти їх складові: передумови,
аналогії, типовості і оригінальності, наслідки; навчає використовувати відоме із
прогностичною метою. Концентруючись на цікавій, змістовній роботі розгляду та
опису явища як системи, або вибудовуючи яскравий образ для запам’ятовування,
учні поступово позбавляються психологічного бар’єру у спілкуванні українською
мовою, що є дуже актуальним для нашого східного регіону. За відгуками батьків,
діти легко переходять на українську мову, спочатку розповідаючи про те, що
відбувалося на уроці, а потім і у інших побутових ситуаціях.

Репрезентація досвіду: доповідь на XI Міжнародній науково-практичній
конференції "Инновационные педагогические техники" и Фестиваль "Школа поновому", Запоріжжя, 2015; майстер-клас для учасників XI Міжнародної науковопрактичної конференції "Инновационные педагогические техники" и Фестиваль
"Школа по-новому", «Ейдетика і функціонально-системний підхід на уроках мови
та літератури».
Посилання на матеріал

http://www.eidos.zp.ua/news/schoolnews/materialy-dlyapedagogicheskoy-vystavki-2015-g_142.html
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Знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не памятью
Л.Толстой

Для того, щоб бути успішними й ефективними в майбутньому, діти повинні
зараз навчитися швидко сприймати, засвоювати й творчо переосмислювати великий
обсяг інформації. Ті зміни, які відбуваються у суспільному житті, вимагають
розвитку нових засобів освіти, нових педагогічних технологій, пов’язаних з
індивідуальним розвитком особистості – творчої, ініціативної, з досвідом
самостійного орієнтування в інформаційних полях, зі сформованими універсальними
вміннями ставити питання та вирішувати проблеми у професійній діяльності, у
самовизначенні, в повсякденному житті. Стає важливим формування у дітей
здатності самостійно мислити, добувати і застосовувати знання, ретельно
обдумувати прийняті рішення і чітко планувати дії, ефективно співпрацювати в
різноманітних за складом і профілем групах, бути відкритими для нових контактів і
культурних зв'язків. Тобто потрібно усвідомлено володіти прийомами продуктивної
комунікації та раціональними засобами розумової праці. Школа повинна дати
дитині універсальні розумові інструменти й уміння ними користуватися, навчити
мисленню [1, с.79]. Тим паче, переходячи від шкільного навчання до професійного,
учні повинні скласти іспити, і, як би вони не змінювались за своєю формою, для
успішного їх складення потрібно знати великий об`єм фактичної інформації, уміти
логічно та творчо мислити.
Все вищесказане не є новиною або відкриттям, здається, всі вже розуміють
що має отримувати дитина в школі, проблемним є питання який інструмент повинен
бути в арсеналі дитини та як навчити її ним користуватись, при цьому процес
навчання має бути цікавим. Потрібна технологія, яка була б доступною широкому
колу зацікавлених педагогів, вона повинна бути досить легкою для застосування її
на всіх навчальних предмети, і, в той же час, забезпечувати високу якість засвоєння
предметного матеріалу. Психолого-педагогічні дослідження Грединарової О.М., її
методичні розробки, навчання нашого педагогічного колективу у майстрів TRIZ і
передових педагогів, вся педагогічна практика «Школи «ЕйдоС» дає нам право
стверджувати, що такі універсальні інструменти існують, і що завдяки їм навчання
можна зробити максимально корисним, цікавим і природним.
Ейдетика і функціонально-системний підхід (ФСП) - саме ті інструменти,
які в школі допоможуть цікаво навчатися, поступово формуючи у дітей певний
образний і системний тип мислення. У пошуках технологій, які б забезпечували
«навчання мисленню», педагогіка звернулась до методів, що застосовувались
інженерами для вирішення технічних, наукових задач та проблем. Одним із таких
практичних алгоритмічних методів розвитку мислення є функціонально-системний
підхід, який лежить в основі теорії рішення дослідницьких задач (TRIZ).
Вдосконалення цієї теорії протягом 50 років дозволили її автору Г.С. Альтшуллеру
[2], його соратникам та учням «закласти досить міцний фундамент теорії та досить
детально розробити більшість її інструментів» [3, с.6]. Психолого-педагогічні
дослідження О.М.Грединарової, вивчення нею TRIZ та навчання у майстрів цієї
науки стали передумовою створення схеми-моделі функціонально-системного
підходу.
Авторська Схема-модель функціонально-системного підходу О.М.
Грединарової, директора приватного комплексу безперервної освіти «Школа«
ЕйдоС», кандидата психологічних наук, доцента кафедри практичної психології ЗНУ
- це універсальний метод пізнання навколишнього світу, розвитку всіх видів
мислення (образного, вербально-логічного, теоретичного, практичного), а також
інструмент системного аналізу об'єктів, предметів, явищ (далі схема-модель ФСП).
Вона використовується на різних уроках при роботі з поняттями і термінами. За
допомогою схеми-моделі ФСП учні можуть структурувати наявні і придбані знання.
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Ейдетизм є різновидом образної пам'яті, вираженої в збереженні яскравих
наочних образів предметів після припинення їх впливу на органи чуття. Зайве
академічне навчання, система зубріння перешкоджають розвивальному навчанню і
не сприяють розвитку дитини у злагоді з дитячою природою. Автор методу,
засновник московської «Школи ейдетики» Ігор Матюгін, вважає, що дитина часто
використовує ейдетизм для захисту від стресів, за допомогою ейдетики ми не тільки
вчимо вмінню ефективно запам'ятовувати складну інформацію та швидко її
згадувати, але й навчаємо дітей знімати стрес, забувати непотрібну інформацію або
переживання, знімаємо стереотипи мислення. Навчаючись за допомогою
використання методики роботи з образами, діти прекрасно запам'ятовують тексти,
вірші, правила, формули, географічні назви, історичні дати. Цінність цієї техніки
полягає ще і в тому, що вона дозволяє проводити психокорекцію, знімати біль і
втому. Застосовуючи технологію ейдетичної освіти, весь програмовий матеріал ми
подаємо в трьох сферах пізнання дитиною навколишнього світу: образ, символ, дія.
Процес навчання на основі ФСП спрямований на формування культури
мислення як результату цілеспрямованого впливу на процес виконання дитиною
розумових операцій з метою досягнення найбільш ефективного вирішення
проблеми. Певну послідовність розумових операцій можна назвати попереднім
алгоритмом, який, на відміну від математичного, не вимагає жорсткої послідовності
виконання дій, залишаючи за дитиною можливість вибору. При навчанні не даються
готові алгоритми, діти самі «відкривають» їх за допомогою навідних запитань, що
вже є творчим підходом. Застосовуючи функціонально-системний підхід, учень
виступає дослідником. Виведення дітьми алгоритмів в процесі навчання, а потім
подання їх у будь-якій формі (частіше в графічній або образній в дошкільному і
молодшому шкільному віці) формує у учнів уявлення про розмаїття способів
ефективного вирішення задачі, вправи, проблеми. Використання схеми-моделі в
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школі дає можливість дітям та вчителям вийти на новий рівень діяльності - рівень
створення власних освітніх технік і дидактичних прийомів.
Через функціонально-системний підхід, дотримуючись чотирьох обов'язкових
етапів (інформаційно-аналітичного, порівняльно-аналітичного, дослідницького,
твор-чого), ми вивчаємо будь-яку мовну або літературну тему як систему,
розглядаючи її з точки зору надсистеми, підсистеми, виокремлюючи основну
функцію і виділяючи ознаки. Виведене поняття про досліджуваний об’єкт має
відображати суттєві елементи й ознаки, що відрізняють даний об’єкт (систему) від
інших, які відносяться до однієї надсистеми. При формулюванні визначення важливо
вказувати тільки ті параметри, якими володіє система, не називаючи того, чого в ній
немає.
У наступній частині роботи пропоную вашій увазі практичні наробки і
фрагменти уроків з використанням схеми-моделі ФСП та ейдетичних прийомів.
З п’ятого класу ми з учнями, вивчаючи частини мови, кодуємо їх в образи,
використовуючи ейдетичний прийом піктографування. Такий спосіб формує у
дитини позитивне сприйняття вивчення тієї чи іншої частини мови, дає можливість
економити час потім на згадуванні, чим є та чи інша частина мови, скорочує об’єм
інформації для запам’ятовування.
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Таким чином, інформація про шість самостійних частин мови у пам’яті
дитини пов’язана з візуальними образами і далі їй буде дуже легко пригадати їх, а в
конспекті, або пам’ятці займає всього одну сторінку і може бути завжди поряд, адже
далі учні будуть постійно користуватись цими образами-поняттями. Так, вивчаючи
дієприкметник, ми, спираючись на візуальні образи дієслова і прикметника, відразу
сприймаємо дієприкметник як поєднання ознак раніше вивчених частин мови.
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Дуже важливо пам’ятати, що в роботі зі схемою вчитель тільки створює
проблемну ситуацію і навідними питаннями задає алгоритм її вирішення через ФСП,
але всю пошуково-аналітичну роботу діти проробляють самі й самі підбирають
ейдетичні образи кодування інформації для кращого запам'ятовування та економії
часу. Саме в самостійності та структурованості полягає природність,
індивідуальність і глибинність навчання в цілому та в знайденому дитиною образі
зокрема. Створюючи таку схему, наповнюючи її, дитина поступово формує стійке
уявлення про об’єкт – дієприкметник у даному випадку. Як працювати за схемою, у
якій послідовності, описано у методичному посібнику О.М. Грединарової «Схемамодель функціонально-системного підходу як інструмент систематизації знань учнів
і формування системного і творчого мислення».
Авторська схема-модель ФСП використовується як опорний конспект з
певної теми, який учні застосовують у підготовці до наступних уроків, виконанні
домашнього завдання, підготовці до ЗНО.
Схема-модель ФСП також може бути використана на етапі узагальнення та
систематизації знань, коли учні вже вивчили тему. Маючи алгоритм роботи за
схемою-моделлю, учні під керівництвом вчителя або самостійно створюють схему
для вивченої ними мовної чи літературної теми і таким чином структурують свої
знання. Вчитель, аналізуючи складену схему, може робити висновок про рівень
засвоєння матеріалу учнями.
Так, наприклад, проходило узагальнення теми «Усна народна творчість»
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Фрагмент уроку з узагальнення теми «Усна народна творчість»
Мета застосування методу ФСП: актуалізувати знання
з цієї теми,
використовуючи їх практично та усвідомлюючи глибше теоритичний матеріал;
активізувати й цілеспрямувати діяльність зі структурування здобутих знань;
аналізуючи інформацію, презентувати своє особисте розуміння її.
Хід роботи
За матеріалами попередніх уроків учні через функціонально-системний підхід
виводять схему-характеристику усної народної творчості.
1. Спочатку з’ясовуємо, що є надсистемою - родовим явищем, до якого входить
УНТ,
тобто є частиною цього родового явища.
2. Далі з’ясовуємо потребу у виникненні усної народної творчості, її основну
функцію. Висвітливши основну функцію, ми вийшли на наявність додаткової
важливої функції – естетичної.
3. Виділимо роди та жанри, пригадуючи раніше вивчені твори, як підсистему.
4. Визначимо основні ознаки (на основі аналізу вивчених раніше творів).
5. Побудувавши схему, даємо повну характеристику об’єкту - УНТ.
6. Закріплюємо знання про вивчені раніше твори, просуваючись по схемі. Ця робота
проводилась у парах, де учні ставили один одному наступні питання:
- назви епічні (драматичні, ліричні) твори;
- чи можна вважати Х твір драматичним;
- назви жанр твору;
- наведи приклад влучності та лаконічності мови;
- знайди метафори у творі, тощо.

7. З’ясовуємо, чи можна використати дану схему для характеристики УНТ в
російській,
зарубіжній
літературах
і
виходимо
на
універсальність,
інтернаціональність поняття УНТ та його характеристики.
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Робота над поняттям у такий спосіб є дуже продуктивною. Працюючи над
заповненням схеми, учні поступово присвоюють набуті знання як власне відкриття.
Саме емоційна ситуація власного відкриття грає важливу роль при роботі над
творами за ФСП. Відомо, що потрапляючи на ЗНО дитина має продемонструвати
rрунтовні знання великої кількості творів, які вивчаються протягом багатьох років
життя. Багаторічний досвід показує, що робота над твором як над системою, за
алгоритмом (схема-модель ФСП) є найбільш доцільною і результативною. Особисто
вважаю схему-модель найціннішим інструментом для роботи над твором. Отже,
пропоную розглянути її алгоритм.
І етап проводжу на початку навчального року, потім учні можуть доповнити
створену схему новими деталями. На цьому етапі даю учням завдання скласти
алгоритм роботи над художнім твором за ФСП (у кожному навчальному кабінеті є
авторська схема-модель ФСП). Ця робота може бути індивідуальною, груповою,
колективною, особливо, якщо діти не мають попереднього досвіду роботи за
схемою. На цьому етапі важливо, щоб діти чітко усвідомили і домовились щодо
понять, виробили єдині вимоги до того, що ми будемо вважати системою,
надсистемою, підсистемою, основними рисами та ознаками. Наведу декілька
прикладів отриманих результатів у вигляді учнівського конспекту:
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Подальше опрацювання проводиться з урахуванням того, що твір уже
прочитаний дітьми. В будь-якому випадку, процес ведеться поступово, кожен крок це глибока аналітична робота над твором та критичними матеріалами. Немає
необхідності давати завдання «прочитати підручник на сторінці», діти можуть
використовувати різні джерела, але вся робота проходить або зі жвавим обміном
думками в процесі заповнення схеми, або потім як обговорення результатів.
Учнівські роботи обов’язково перевіряються.
ІІ етап. Розміщуємо назву твору (об’єкт) у центрі схеми, так як твір відтепер
ми починаємо розглядати як систему. Ми прийняли рішення поряд з назвою
вказувати рік написання.
ІІІ етап. Працюємо у надсистемі. З’ясовуємо, що передувало народженню
твору, впливало на цей процес, формувало його: країна, історичний період,
соціально-суспільні умови, причини звернення до теми, рід, жанр. Плануючи цю
роботу, можна дати учням попереджувальні завдання.
ІV етап. Основною функцією твору, як ми раніше домовились з дітьми, є ідея
твору, його основна думка. Треба сказати, що в TRIZ, виведення основної функції
технічних систем є першочерговим завданням, але в літературі розуміння ідеї твору
може відбуватись поступово і це може стати кінцевим етапом роботи.
V етап. Переходимо в підсистему. У цій частині ми прийняли рішення
розглядати відомості про автора, тему, композицію, сюжет, героїв, місце подій. Як
бачите, на цьому етапі знайомимося з постаттю автора та глибоко аналізуємо
сюжет, взаємодію персонажів і таке ін.
VI етап. Робота з ознаками та літературними рисами твору є аналітичною і
може розпочинатись раніше, але вона буде завершувати роботу над системою і
завершувати образ твору у свідомості дітей. Тому на цьому етапі важливо робити
коротенькі висновки, як то: «Проаналізувавши тропи, які використовує автор, можна
зробити висновок, що….».
VII етап. Це етап контролю. Вид контролю може бути у вигляді твору, тестів,
розгорнутих усних чи письмових відповідей, аналізу твору повністю або за
окремими частинами. Готуючись до контрольної роботи, діти використовують
власні схеми.
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Українська література XIX століття

Загибель Якова
де Бальмена у
бою з черкесами
(присвята)

- Період "трьох літ"(43-45роки)
(альбом "Три літа"- перша подорож на Україну):
"Сон", "Кавказ", "І мертвим і живим...", "Великий
льох", "Заповіт", "Наймичка"
- Від романтизму - до заклику безкомпромісно
боротися.

Ідея: гнівне засудження
колонізаторської політики
російського царизму,
співчуття поневоленим,
підтримка мужньої б-би
горців, утвердження
безсмертя народу, заклик до
об'єднання зусиль
поневолених народів для
боротьби проти царату
Тема: показ та викриття
загарбницької політики
російського самодержавного
царату, реакційної ролі церкви
й прогнилої дворянської
моралі, осуд злиднів, безправ'я,
насильства, продажності,
темноти, рабства - усього, що
було притаманне царській
імперії.
Сюжет:
- гірський пейзаж;
- звернення до образу
Прометея;
- монолог російського
колонізатора, звернений до
горця;
- змалювання тюрми народів;
- засудження
псевдонародолюбців;
- сатиричне змалювання
ганебної допомоги правосланої
церкви царату;
- інтимне звернення до
загиблого друга.

Жанр: сатирична поема з
елементами лірики та героїки

"КАВКАЗ" (1845)

Т.Г.Шевченко
(1814-1861)
письменник- реаліст
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Історична основа:
війна на Кавказі(1840-1845) ,
приєднання Дагестану, Чечні

Символи:
- Прометей і його вогонь символ безсмертя народу,
величі його духу;
самого Шевченка (з "Кавказу"
починається в укр.літературі
"прометеїзм";
- царська Росія - тюрма народів.

Образи:
- ліричний герой;
- горці;
- Прометей;
- колонізатори.

У Росії
кріпосницькоколонізаторські

порядки

- віршована форма;
- ораторські
прийоми;
- зміна інтонацій,
ритміки, настроїв;
- народні голосіння;
- іронія, сарказм;
- символи;
- лаконічна форма;
- градація
(наростання);
- гіпербола;
- епітети;
- афоризми
"Од молдаванина до
фінна на всіх язиках
все мовчить, бо
благоденствує",
"До нас в науку",
"Борітеся поборете!",
" Розбиває, та не
вип'є живущої
крові",
"Не вмирає душа
наша, не
вмирає воля",
"Кати знущаються
над нами, а правда
наша п'яна спить";
- монолог
колонізатора;
- ліричні відступи;
- антитеза
(Прометей - орел;
горці колонізатори).

Працюючи таким чином з уроку в урок, діти навчаються системно розглядати твір
і розповідати про нього у логічній послідовності, навіть коли не мають перед очима
схеми-шаблону. Пройшовши подібний аналітичний шлях, учень усвідомлено
запам’ятовує твір, а маючи конспекти творів у вигляді таких схем, може в будь-який
час пригадати будь-який твір з усіма важливими деталями. Вже багато років мої учні
акуратно зберігають свої конспекти і готуються за ними до ЗНО.
У наведених раніше в якості зразка схемах ви могли помітити, що при
створенні деяких схем, ми активно використовуємо такий ейдетичний прийом як
піктографування. Причому згодом у дітей образ закріплюється і вам не потрібно
витрачати час на тривале відновлення - згадування поняття і правила про нього.
Піктограми - зображення, що містять повідомлення, виконане малюнком, учні застосовують для запам'ятовування віршів, казок, оповідань. Як правило, ми
використовуємо три способи запам'ятовування: візуалізацію, піктограму, ритмівку.
Завдання для дитини побачити яскравий образ у своїй уяві: «Кажу (чую) і яскраво
собі уявляю!». Дитина на цьому етапі має відчути, «посмакувати» слово для
запам’ятовування і тут дуже важлива роль вчителя: необхідно створити атмосферу
довіри та співтворчості, поставити саме ті питання, які допоможуть дитині яскраво
уявити образ (і тут ви можете знову ж використовувати ФСП), попросити дитину
пояснити, чому саме так вона зобразила це слово. Важливо, щоб дитина повірила у
неповторність власного образу. Така робота зі створенням образів може бути
груповою, де група приймає один найбільш яскравий образ для всіх, або
індивідуальною, де кожен створює свої образи для запам'ятовування.
На уроках мови та літератури ейдетичні прийоми і методи сприяють також
більш продуктивному здійсненню міжпредметних зв'язків. Наприклад, досить часто
на уроках української літератури ми здійснюємо екскурс в історію і кодуємо
інформацію ось таким чином:
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У цьому малюнку дитина закодувала 1478 рік, коли Туреччина встановила
владу над Кримським ханством і почалися спустошливі набіги на українські землі.
Безумовно, працюючи над створенням цього образу, дитина провела глибоку
аналітичну роботу, запам'ятала опрацьований матеріал і ось в такому компактному
вигляді зберегла інформацію в пам'яті.
Фрагмент уроку з використанням ейдетичних прийомів за темою
«Прислів’я та приказки»
Мета використання методу піктограм (схематичні малюнки, що несуть певну
інформацію): розвивати навички виразного осмисленого читання прислів’їв та
приказок, пояснення їх змісту, «переведення» образів в символи та зчитування
інформації для кращого запам’ятовування й розвитку мовлення.
Хід роботи над створенням образу:
Завдання для самостійної роботи:
1. «Ввімкни» мультфільм в уяві – «Кажу(чую) й яскраво собі уявляю!».
2. Поясни собі, чому ти намалював це слово саме так, чому ти бачиш його так?
3. Намалюй свій образ.
Завдання для групової роботи:
1. Вгадайте прислів’я та приказки один одного за піктограмами.
2. Поставте якомога більше відкритих питань.
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Ось так,
приказок:

виглядають

роботи
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Можливості для використання ейдетики і ФПС в навчальному процесі
безмежні: опис об’єктів, виведення визначень, написання творів, складання загадок,
запам'ятовування текстів і переказ їх за піктограмами, складання опорних схемконспектів за літературними творами, запам'ятовування дат, імен, географічних назв.
Завдяки цим методам середовище взаємодії між вчителем і дітьми стає більш
насиченим і довірливим, що сприяє вирішенню дуже важливого завдання:
подоланню психологічного бар'єру у вивченні мови, придбанню стійких і
усвідомлених навичок грамотного письма, запобіганню психологічної інтерференції,
формуванню в учнів раціональних способів досягнення високих результатів
розумової діяльності, розширенню знань про себе і навколишній світ, формуванню
досвіду продуктивного спілкування і виходу за межі стереотипів.
Така робота на уроці є для учня живою і цікавою, адже він сам здобуває і
вибудовує свої знання, а вчитель не порушує вимог програми і досягає мети уроку в
приємному процесі співтворчості з дітьми. Потрібно зазначити, що, маючи свободу у
роботі над змістовним матеріалом, діти стають більш розкутими та водночас більш
організованими до самостійної пізнавальної діяльності, підвищується особиста
динаміка учня. Пропоновані методи сприяють подоланню розумових шаблонів і
стереотипів, зняттю обмежень і налаштовують на вільний вибір у вирішенні
проблем, адже реальність, з якою людина перетинається у своєму житті, не має

однозначного трактування і рішення. Тож як сказав Костянтин Федін: «Відкриття
народжуються там, де закінчується знання вчителя і починається нове знання учня».
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