
Навчально-розвиваючий комплекс 
 «МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту» 

   
Міжнародна школа «Освітня мнемотехніка» (Школа ейдотехніки) пропонує  інструментарій для 

ефективного засвоєння абетки та звуко-буквеного аналізу. Навчання, що побудоване на принципах 
технології мнемотехніки, насамперед, сприятиме розвиткові асоціативного й образно-логічного 
мислення. Також пропонована методика, що містить різноманітні ігри та творчі завдання, допоможе 
дітям дошкільного віку в гуртковій чи індивідуальній роботі ознайомитися та легко засвоїти абетку й 
навчитися здійснювати звуко-буквенийаналіз лише по зображенням-підказкам. У початковій школі 
запропонована технологія, у поєднанні зі стандартними методиками навчання, допоможе легко 
засвоїти абетку в прямому та зворотному порядку, а також швидко й правильно здійснювати звуко-
буквений аналіз слів.

У комплект входить: коробка, методика вивчення, мнемотренажери:  «Буквообрази», «Таємниця 
назви букв», «Цікава екскурсія», «Знайди букву», «Секрети букв та звуків», «Знайди пару», «Секрети 
голосних звуків», «Аналогії-підказки», диплом майстру мнемоабетки.

Рекомендується для: вихователів, вчителів, психологів, логопедів, батьків та всіх, зацікавлених в 
ефективному вивченні абетки, звуко-буквеного аналізу   та  всебічному розвитку дитини.

Навчально-розвиваючий комплекс  "МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту". Схвалено МОН України для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах ( лист ІІ від 08.07.2020 р. №22.1/12-Г-522).

Мнемотренажер «Знайди букву»(розмір 60×30 см)

Методика вивчення 
мнемоабетки, формат А5, 32 с.

Мнемотренажер «Секрети голосних 
звуків», формат А4

Дилом «Майстру 
мнемоабетки», 
формат А5

Мнемотренажер 
«Буквообрази» (33 картки  А7)

Мнемогра «Знайди пару» 
(20 карток 5×6 см)

Мнемотренажер 
«Секрети букв та звуків», 

формат А6, 68 с.

Мнемотренажер «Цікава екскурсія» (розмір 60×30 см)

Мнемотренажер «Аналогії-підказки» 
формат А4

Мнемотренажер «Таємниця 
назви букв» (33 картки  А7)



Фрагменти методики





 Шановні  дорослі!  Наша МНЕМОАБЕТКА, побудована на технології освітньої 

мнемотехніки, допоможе дітям у ефективному розвитку зв'язного мовлення, 

покращенню асоціативного та образного мислення, формуванні впевненності 

у собі та своїх можливостях.  Уявть собі, що ваша дитина легко, і цікавій 

ігровій формі, вивчає  назву букв, розповідає алфівіт у прямому та 

заворотному порядку, робить звуко-буквений аналіз – і це все без напруження, 

та з задоволенням. 

Якщо цікаво, то наша МНЕМОАБЕТКА для вашої  дитина стане справжнім 

другом та помічником. 




