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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку системи 

дошкільної освіти найбільшої вагомості набула потреба пошуку нових форм 

виховання і навчання, яка сприяла б особистісному зростанню дошкільника. 

Формування особистості дитини, навчання дітей творчо мислити, виховання 

активного ставлення до здобуття знань, розвиток їх інтелектуальних і 

творчих здібностей, логічного мислення, моральний розвиток, патріотизм, 

засвоєння етичних норм – завдання, важливість яких визначається вимогами 

часу. Тому головним спрямуванням дошкільної освіти є: забезпечення 

різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб. 

Іноді діти не можуть повністю засвоїти інформацію, швидко 

стомлюються, результативність занять не висока. Тому було поставлено 

перед собою мету: впроваджувати засоби ейдетики в роботі з дітьми 

дошкільного віку, розвиваючи їх асоціативно-образне мислення, 

підвищувати ефективність процесів різної модальності та її відтворення. 

Саме відтворення отриманої інформації – це важливий аспект 

інтелектуальних можливостей дітей. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити вплив ейдетичних ігор на математичний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

 проаналізувати суть поняття «ейдетика», «ейдетизм», 

математичний розвиток дошкільників; 

 вивчити стан проблеми математичного розвитку старших 

дошкільників у психолого-педагогічній літературі; 

 обґрунтувати вплив ейдетичних ігор на математичний розвиток 

дітей старшого дошкільного віку; 

 експериментально перевірити вплив ейдетичних ігор на 

математичний розвиток старших дошкільників. 



Об’єкт дослідження – математичний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження – ейдетичні ігри як засіб математичного 

розвитку старших дошкільників. 

Гіпотеза дослідження: математичний розвиток дітей дошкільного віку 

засобом ейдетики буде успішним за наступних умов: 

 систематичне використання ейдетичних ігор з дітьми старшого 

дошкільного віку; 

 організація розвивального освітнього простору; 

 врахування вікових можливостей дітей; 

 партнерська взаємодія учасників освітнього процесу в 

продуктивності математичного розвитку старших дошкільників. 

Висновки: 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоноване 

практичне вирішення наукової проблеми математичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами ейдетики. 

Відповідно до першого завдання, було проаналізовано ключові 

поняття. Під поняттям ейдетика ми розуміємо психологічний або медичний 

термін, визначається як здатність згадувати чи відтворювати зображення, 

звуки, запахи об'єктів чи тактильні відчуття про них в пам'яті з граничною 

точністю. Слово «ейдетичний» стосується здатності отримувати надзвичайно 

чіткий, яскравий і детальний спогад візуальних образів. Відтак науковці 

визначають «ейдетизм» як особливий різновид образної пам'яті, здатність 

найбільш яскраво й точно відтворювати в усіх деталях наочні образи 

предметів, які в даний момент безпосередньо людиною не сприймаються. 

Під поняттям математичний розвиток дошкільників розуміються якісні 

зміни пізнавальної діяльності дитини, які відбуваються в результаті 

формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними 

логічних операцій. 

Відповідно до наступного завдання, було проаналізовано основні 



погляди вчених на проблему математичного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку. 

Проблема математичного розвитку дітей на сучасному етапі 

дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це пояснюється 

позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій дитини, 

вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості 

в дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає 

сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не 

лише згідно з чітко розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у 

змінних умовах життя. 

Вивчення нормативно-правових документів, психолого-педагогічних та 

науково-методичних джерел в галузі освіти дозволило обґрунтувати думку 

про те, що математичний розвиток значущий компонент у формуванні 

«картини світу» дитини. 

Математичному розвитку дитини сприяє використання різноманітних 

дидактичних ігор. У грі дошкільник здобуває нові знання, уміння, навички. 

Ігри, що сприяють розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, розвитку 

творчих здібностей, спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в 

цілому. Логічні ігри математичного змісту сприяють розвитку у дітей 

пізнавального інтересу, здібності до творчого пошуку, бажання і уміння 

вчитися. 

Відповідно до третього завдання ми визначили вплив ейдетичних ігор 

на математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку. 

Ейдетичні ігри — це впливовий засіб формування ейдетичних 

здібностей у дітей дошкільного віку. Ейдетичні ігри є значною та 

невід’ємною частиною математичного розвитку дошкільників, яка може 

використовуватись як впливовий чинник розвитку особистості. Ейдетичні 

ігри сприяють гармонізації роботи лівої та правої півкуль і тим самим 

досягненню гармонійної взаємодії свідомості і підсвідомості дитини. 

Характерними особливостями ейдетичних ігор є те, що кожна гра — 



включає в себе комплекс завдань, які дитина виконує за допомогою 

наочності, кожне наступне завдання має ускладненість, завдання даються 

дитині в різних формах: у вигляді моделей, схем, площинного малюнка, 

письмових та усних інструкцій. 

Більшість ігор не вичерпуються запропонованими зразками, а 

дозволяють дітям складати нові варіанти завдань, займатися творчою 

діяльністю. 

Експериментальна частина нашої роботи включала три етапи: 

констатувальний, формувальний, контрольний, де ми використовували 

систему ейдетичних ігор спрямованих на математичний розвиток старших 

дошкільників. 

На констатувальному етапі експерименту ми виявили рівні 

математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. 

На формувальному етапі експерименту ми впровадили в освітній 

процес закладу дошкільної освіти систему ейдетичних ігор як засіб 

математичного розвитку старших дошкільників. Система ейдетичних ігор 

налічує 18 ігор математичного змісту та творчої роботи з цифрами. 

У ході контрольного етапу експерименту — ми підтвердили 

ефективність застосування ейдетичних ігор в математичному розвитку дітей 

старшого дошкільного віку. 

Результати розподілились таким чином: високий рівень в контрольній 

групі залишився сталим, а в експериментальній збільшився на 5%. Дітей з 

низьким рівнем зменшилося на 9%, середній рівень в контрольній групі 

залишився сталим, а в експериментальній знизився на 4%. 

Аналіз результатів проведеного експерименту переконав нас у тому, 

що у дітей старшого дошкільного віку підвищився рівень математичного 

розвитку в експериментальній групі. 

Отже, нами було зясовано, теоретично обґрунтовано та практично 

перевірено ефективність системи ейдетичних ігор в математичному розвитку 

дітей старшого дошкільного віку. 


