
47

Зі школи у самостійне життя має вийти сформо-
вана особистість, здатна до самореалізації, самовдос-
коналення, певної життєвої адаптації. Це основне зав-
дання середньої освіти потребує від кожного вчителя 
створення такої системи навчання, що б сприяла роз-
витку і формуванню соціально зрілої, працелюбної, 
творчої особистості, яка має енциклопедичні знання, 
володіє науковими основами пошуково-дослідницької 
діяльності, гуманістичним світоглядом, а географія  
як навчальна дисципліна має світоглядний потенціал, 
що формує в молоді комплексне узагальнююче уяв-
лення про природу і суспільство, їх взаємозалежність, 
багатогранність і мінливість.

Знання неможливо набути без зусиль думки, без 
розумової діяльності. Засвоєння нової інформації є 
важливим аспектом інтелектуальних можливостей 
учнів, що визначає результат їхнього вміння навчати-
ся. Накопичення таких знань властиве сучасності та 
викликає інформаційне перевантаження. Тому вчите-
лі вимушені шукати способи оптимізації навчального 
процесу, використовуючи технології, що максималь-
но знижують завантаженість учнів.

Головний інструмент нашого розуму – це пам’ять, 
яка розкриває зв’язок минулого зі сьогоденням і май-
бутнім. Пам’ять – це процес збереження минулого 
досвіду для його повторного використання. Першим 
процесом пам’яті є запам’ятовування, що полягає в 
установленні зв’язків між предметами та явищами. 
Під час запам’ятовування учень намагається зрозу-
міти те, що потрібно запам’ятати, встановити зв’язок 
нового з вивченим, невідомого з тим, що вже знайо-
ме. Другий процес пам’яті – це збереження вивченого 
матеріалу, що забезпечується свідомістю та міцніс-
тю запам’ятовування. А ще для пам’яті характерне 

відтворення, що пов’язано із значними вольовими 
зусиллями і потребує від учня певного напруження, 
що називається пригадуванням. Пам’ять потрібно по-
стійно тренувати. Процес забування виконує захисну 
функцію пам’яті. Надлишок інформації може призвес-
ти до перевантаження пам’яті. Тому інформація, яку 
довго не використовують, може бути частково забутою.

Для кращого запам’ятовування можна викорис-
товувати спеціальну технологію, що отримала назву 
на честь богині пам’яті Мнемозини – мнемотехніку. 
Загальноприйнятою є думка, що принцип мнемо-
техніки розробив давньогрецький вчений Піфагор. 
На нашу думку, ця технологія є одним з ефективних 
методів зниження зазначеного негативного впливу. 
Власний педагогічний досвід педагогічної діяльності 
у ЗНЗ переконує в доцільності запровадження мне-
мотехнічних методів, що дають змогу оптимізувати 
процес навчання. Користуючись прийомами мнемо-
техніки можна запам’ятати у півтора-два рази більше, 
ніж звичайним способом. Численні дослідження під-
тверджують, що спровоковане згадування проходить 
легше, ніж самостійне. Перетворюючи самостійне 
згадування у спровоковане, мнемонімічні системи по-
переджають можливість забування.

Основними мнемічними процесами є: збережен-
ня, забування, відтворення та впізнавання. Відомо, що 
пам’ять є більш тренованим пізнавальним процес. Го-
ловна умова розвитку пам’яті – це вправи і тренуван-
ня. Від рівня розвитку мнемічних процесів здебільшо-
го залежить успішність учнів. Існує набір незалежних 
здібностей, що визначають успішність інтелектуаль-
ної діяльності: словесне розуміння, мовна швидкість, 
числовий фактор, асоціативна пам’ять, швидкість 
сприймання, індуктивний фактор. Мнемотехнічні 
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прийоми збільшують повноту запам’ятовування і три-
валість збереження інформації. Адже цей прийом за-
безпечує більш глибоке і чітке усвідомлення предме-
тів і явищ, що вивчаються. Ця технологія допомагає 
учням за допомогою спеціальних методів і прийомів 
здобути знання у будь-якому віці. Мнемотехніка вико-
ристовує природні механізми пам’яті мозку і дає змо-
гу повністю контролювати процес запам’ятовування, 
збереження і пригадування інформації.

З огляду на нерозривність багатьох тем з геогра-
фії, що супроводжують учня упродовж 6–10 класів 
(наприклад, «Рельєф», «Клімат», «Внутрішні води», 
«Мінеральні ресурси» тощо), необхідно забезпечи-
ти усне відтворення учнями основних моментів на-
вчального матеріалу. Прикладом такого відтворення 
є схема, що забезпечує наступність у вивченні теми 
«Клімат» (6–8 класи), поданого на рисунку 1. 

Опорна схема активізує розумову діяльність 
учнів, що дає змогу їм набувати навичок сприймання 
інформації, співвіднесення з раніше засвоєною, вмін-
ня виділяти головне. Схема змушує працювати зорову 
і слухову пам’ять. Причому спосіб запам’ятовування 
є не просто механічним. Він заснований на встанов-
ленні смислового розуміння. Схема як засіб наочності 
є не лише ілюстрацією, що дається паралельно з ви-
вченням матеріалу, скільки ключем до розв’язання 
практичних завдань, що допомагають учню в оволо-
дінні знаннями (рис. 2). 

Ці мнемонімічні прийоми допомагають сформу-
вати в учнів повне уявлення про тему, навчають ба-
чити її цілісність. Завдяки цьому, на кожному занятті 
можна зекономити час, а отже, виконати різноманітні 
вправи на закріплення і повторення вивченого, а та-
кож на вироблення міцних умінь та навичок. Це дає 
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Рис. 1. Схема наступності у вивченні теми «Клімат» (6–8 класи)
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змогу працювати, орієнтуючись на майбутні теми 
програми, здійснювати їх перспективне вивчення.

Зразком стислої передачі матеріалу є схема ви-
вчення годинних поясів, внутрішніх вод тощо (рис. 3, 
4). Завдяки таким схемам можна збільшити обсяг за-
своєння нового на занятті. Це забезпечує вищу якість 
знань, їхню системність, нагадуючи алгоритм гранич-
но спрощеного викладу матеріалу.

Таким чином, технології схематичного унаочнен-
ня навчального матеріалу дають змогу значно розши-
рити пізнання, інтенсифікувати та оптимізувати нав-
чальний процес. 

Серед мнемотехнічних прийомів популярними є: 
мнемотаблиці, картки пам’яті, коди, підказки, мне-
модоріжки, мнемоланцюги тощо. 

Мнемотаблиця – це схема, до якої закладено пев-
ну інформацію від простого до складного (мнемок-
вадрати, мнемодоріжки). Вона слугує дидактичним 
матеріалом у власній діяльності. Така форма подачі 
інформації сприяє розвитку зв’язного мовлення, уріз-
номанітнює прийоми навчання, має пізнавальний ха-
рактер. Цілеспрямоване та сплановане використання 
мнемотаблиць надає можливість засвоювати мате-
ріал цікавіше, швидше та міцніше. Картки пам’яті – 
це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення, 
пам’яті та альтернатива запису.

Логічні ланцюги – це схеми, що визначають за-
лежність кожного наступного поняття від поперед-
нього, нагадуючи ієрархічне «дерево» – зазначене 
основне поняття, потім залежні від нього, потім за-
лежність інших понять від залежних (рис. 5).

Наведемо приклад шаблону графічних об’єктів.
Пропонуємо учням перевести інформацію з однієї 

форми в іншу (наприклад, з умовно графічної у словесну).
Прикладом підказок (віршовані рифми), можуть 

бути ось такі:
−	 Поруч острови. Не один, не два, а десятки, 

сотні сотень.
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Рис. 2. Схема тем на 6–8 класи
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Рис. 3. Схем до теми «Часові пояси»
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Рис. 5. Логічні ланцюги подачі інформації

Жити у сусідстві їм охоче. Всі рідні як ніяк, 
Значить тут ... (архіпелаг)
−	 Зменшувати площину
 Винайшли величину.
 В кілька раз вона дає
 Відстань меншу, ніж як є. (масштаб)
−	 Прісноводне і найглибше – 
Тектонічна дивина.
Перше місце має в світі 
І аналогів нема. (Байкал)
−	 Про погоду ви вже взнали, 
 А про нього лиш почали:
 За багато літ і зим
 Сформувався цей режим. (клімат).
−	 Сірий він або рожевий, 
Впізнаєш його з порід.
Будівельний камінь,
Називається … (граніт)

Основними перевагами мнемонімічних прийомів є:
	– структурованість матеріалу, що забезпечує 

швидке повторення значних обсягів інформації;
	– залучення всіх видів пам’яті, концентрація ува-

ги;
	– оригінальні підходи до вивчення навчального 

матеріалу;
	– здатність бачити головне, порівнювати, уза-

гальнювати, класифікувати;
	– доступність навчального матеріалу.

Невідповідність обсягу навчальної інформації кіль-
кості навчального часу є нагальною проблемою сучас-
ної освіти. Оскільки можливості збільшення навчаль-
ного часу вичерпано, то необхідно інтенсифікувати 
процес навчання. Таким чином, використання мнемо-
технології стимулює розвиток абстрактного мислення, 
мови, пам’яті тощо. Це зумовлює виокремлення різних 
способів схематичного унаочнення в самостійну тех-
нологію широкомасштабного впровадження. 

На сучасному етапі розвитку світу важливо навчи-
ти учнів самостійно добувати знання з різних геогра-
фічних джерел (карт, таблиць, схем, графіків тощо). 
Застосування прийомів мнемотехніки дає змогу ефек-
тивно запам’ятовувати навчальний матеріал. Мнемо-
техніка – це мистецтво запам’ятовування, технологія 
ефективного засвоєння складної інформації в умовах 
сучасної педагогічної освіти. Прийоми і методи цієї 
технології покращують запам’ятовування та збільшу-
ють об’єм пам’яті шляхом створення штучних асоціа-
цій (те, що міцно асоціюється – запам’ятовується). 
Досвід їх впровадження є надзвичайно перспектив-
ним і заслуговує пильної уваги науковців.
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ВНУТРІШНІ ВОДИ УКРАЇНИ 

Рис. 4. Схема до теми «Внутрішні води України»


