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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР ЗА ДОПОМОГОЮ 

МНЕМОТЕХНІКИ 

 

В статті розглядається мнемотехніка як метод формування зв ’язного 

мовлення у дітей з ЗПР. Стаття стане в нагоді всім, хто хоче розвинути 

у дитини уміння запам‘ятовувати, переказувати, навчає дитину 

зосереджувати та розподіляти увагу. Рекомендовано для  практичного 

застосування вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам та 

вихователям. 
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 Найголовнішою ознакою держави та її нації є рідна мова. Рівень розвитку 

мови відображає рівень розвитку нації, її культури. 

"Мова - це наша національна ознака, в мові - наша культура, ступінь нашої 

свідомості...” - зазначає І. Огієнко [6]. 



Основна мета розвитку мовлення, за В. Сухомлинським, - озброїти дітей 

умінням правильно, з дотриманням високої мовленнєвої культури зв’язно 

висловлювати свої думки. 

Завдання навчання дітей рідної мови акумулюється у Базовому компоненті 

дошкільної освіти України. Освітня лінія "Мовлення дитини", зокрема 

"Монологічне мовлення”, Базового компонента дошкільної освіти 

спрямована на кінцевий результат освітньої роботи - сформованість 

монологічної компетенції [1].  

У наш час проблема розвитку мовлення стає особливо актуальною. 

Недолік спілкування батьків зі своїми дітьми, ігнорування мовних 

труднощів лише збільшує число дошкільнят з вадами мовлення. 

Формування зв'язного мовлення - найбільш складний розділ корекційного 

навчання. Правильна організація навчання дітей із ЗПР - дуже складна 

справа. Тому поряд із загальноприйнятими прийомами та принципами 

цілком обґрунтовано використання оригінальних, творчих методик, 

ефективність яких очевидна. Однією з таких методик є використання 

мнемотехнічних прийомів . Засновником педагогічної мнемотехніки 

можна вважати П. Рамуса.  

 Мнемотехніка - система різних прийомів, що полегшують 

запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення 

додаткових асоціацій, організація навчального процесу у вигляді гри. 

Використання мнемотехніки в педагогічній роботі стає актуальним. 

Головний «секрет» мнемотехніки дуже простий і добре відомий. Коли 

людина в своїй уяві з'єднує кілька зорових образів, мозок фіксує цей 

взаємозв'язок. І в подальшому, при згадуванні по одному з образів цієї 

асоціації, мозок відтворює всі раніше з’єднані образи.   

 Мнемотаблиця - це схема, в яку закладена певна інформація. Опанування 

прийомами роботи з мнемотаблицями значно скорочує час навчання і 

одночасно вирішує завдання, спрямовані на: 



- розвиток основних психічних процесів - пам'яті, уваги, образного 

мислення; 

- перекодування інформації, тобто перетворення абстрактних символів в 

образи. 

Загальні завдання для всіх видів мнемо таблиць   

 Уваги заслуговують рекомендації Рогова Є.І. [4].  

- Розвиток пам'яті. 

- Уміння аналізувати, виділяти частини, об'єднувати в пари, групи, ціле, 

уміння   систематизувати. 

- Розвиток логіки. 

- Розвиток образного мислення. 

- Уміння зв'язно мислити, складати розповіді. 

- Рішення дидактичних, освітніх завдань. 

- Тренування уваги. 

Як будь-яка робота, мнемотехніка будується від простого до складного. 

Необхідно починати роботу з найпростіших мнемоквадратів, послідовно 

переходити до мнемодоріжок, і пізніше - до мнемотаблиць. 

Як працювати з  мнемотаблицею  

 

 У своїй практиці  спиралася на роботи Т.В. Воробйової (сенсорно-

графічні схеми), Т.А.Ткаченко (предметно-схематичні моделі),   

Л.М.Єфіменкової (схеми складання розповіді). 

У мнемотаблиці можна відобразити практично все: графічне або частково 

графічне зображення персонажів казки, явищ природи, деяких дій тощо. 

Як умовні замінники можна використовувати геометричні фігури чи 

символи зображення предметів (силуети, контури, піктограми). 

Привертаючи увагу дітей до тих чи інших складових об'єктів та явищ, 

залучати їх до аналізу, зіставлення, виділення ознак і встановлення зв'язків 

між ними. 



Схема-модель (мнемотаблиця) - це своєрідний зоровий план, що 

допомагає дітям скласти розповідь (монолог) і послідовно його викласти, 

зберігаючи лексико-граматичне наповнення. 

Спираючись на досвід колег, я використовую мнемотаблиці для складання 

описових розповідей про іграшки, посуд, одяг, овочі і фрукти, птахів, 

тварин, комах. Схеми допомагають дітям самостійно визначати головні 

властивості і ознаки предмета, визначити послідовність викладу 

виявлених ознак; збагачують мовлення дітей. 

Ефективно використовувати мнемотаблиці при вивченні напам'ять 

невеликих віршів. Це полегшує і прискорює процес запам'ятовування і 

засвоєння текстів, формує прийоми роботи з пам'яттю. Умовними 

схематичними позначеннями ми кодуємо кожен рядок вірша. При такій 

діяльності працюють не лише слухові, але й зорові аналізатори. 

Використовуючи таку «підказку», діти легко згадують картинку, а потім 

пригадують слова. Діти люблять вчити вірші, але у багатьох цей процес 

викликає труднощі. 

   
  

На прикладі вірша В.Паронової  «Їжачок» пропоную розглянути етапи 

його розучування. 

 1.     Емоційне  читання  вірша.  

2.     Розглядання з дітьми мнемотаблиці,  запитання відповідно до змісту 

вірша. Пояснення  змісту незрозумілих слів.  

- Про яку пору року йдеться мова у вірші? 

- Що робить їжачок у своїй норі? 

- Як ви розумієте слово тишком-нишком ?(дуже тихо,безшумно) 

- До чого готує їжачок своє ліжко? 

- З чого у їжачка постіль?  

- Які сни у їжачка?  



3.     Повторне  читання  вірша педагогом, діти слідкують за послідовністю 

схем. 

 4.   Пропоную дітям самостійно повторити вірш з опорою на 

мнемотаблицю. 

5.     Самостійне читання вірша дітьми. 

Листопад. О цій порі 

Їжачок в своїй норі. 

Прибирає тишком-нишком, 

До зими готує ліжко. 

Постіль з листячка м’яка  
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до зими готує ліжко. 

 

 

 Постіль з листячка 

м’яка. 

 

 

 

Гарні сни у їжачка. 



Опис предмету за мнемотаблицями проходить за таким алгоритмом: 

1.     Сюрпризний момент (загадка, поява героя , тощо). 

2.     Пропозиція описати предмет ( овочі, фрукти, тощо). 

3.     Поява мнемотаблиці із зображенням символів (якщо описуємо овочі  

чи фрукти- на таблиці зображені картинки, що символізують розмір, 

колір, форму, смак, місце зростання, що з нього готують). 

4.     Спочатку діти описують предмет з допомогою 

педагога, потім самостійно. 

Робота з мнемотаблицею допомогає підготувати дітей до самостійного 

описування предметів, активізує мислення дітей. 

Підводячи підсумки,  можна зробити такі висновки: 

Систематично  використовуючи в своїй роботі мнемотехніку, можу 

зазначити,що у дітей збільшилось коло знань про навколишній світ. Діти з 

задоволенням переказують тексти, заучують вірші,словниковий запас 

збільшується. Дітям подобається навчатися весело – граючись.  

Використана література 

1.            Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Авт. кол-в: 

Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. – Київ, 2012 р. – С. 25. 

2.            Большева Т.В.Учимся по казці: Розвиток мислення дошкільників за 

допомогою мнемотехніки: Навчально-методичний посібник. СПб: 

Дитинство-Прес , 2001. 

3.            БілашО.Н.  Мнемотехніка в роботі з дітьми дошкільного 

віку // "Дитячий садок". - 2015. -№ 23.- С.12-15. 

4.            Рогов Е. И. Психология познания. - М.: Владос, 1998. – 238 с. 

5.            Матюгін І.Ю., Чакоберия О.І. Школа ейдетики. Розвиток пам'яті, 

образного мислення, уяви. - М.: Ейдос, 1994. 

6  Огієнко І.Вчимося рідної мови: Нариси про мову українську/ І.Огієнко.-

К.:Вид-во кн.Є. Черепановського,1918.-С.19.-4 



7.      Полянська, Т. Б2009.. «Використання методу мнемотехніки в 

навчанні розповідання дітей дошкільного віку», 57с 

 

  

Соколова Наталія Сергіївна 

КЗ  «ДНЗ(я – с) КТ №280» 

«Спеціаліст 1 категорії» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


