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Технологія майндмеппінгу –

це сукупність методів та 
прийомів, застосовуваних у 
навчальному процесі, яка 
базується на використанні 
ментальних карт і дозволяє 
підвищити ефективність 
сприйняття навчального 
матеріалу, розв’язання завдань 
та прийняття рішень. 



Інтелект-карти – це…

• Карти розуму
• Карти пам'яті
• Карти знань
• Ментальні карти
• Mind Maps



Інтелект-карти – це…

Унікальна технологія 
роботи з інформацією, 

спосіб зображення 
процесу загального 

системного мислення за 
допомогою схем. 



Геніальна ідея Тоні Бьюзена

• Ментальні карти (Mind 
maps) - це 
розробка Тоні Бьюзен -
відомого письменника, 
лектора і консультанта 
з питань інтелекту, 
психології навчання і 
проблем мислення.



Переваги інтелект-карт:
1. Інформацію записувати легше, швидше і менше за 
обсягом.
2. При читанні карти видно взаємозв'язки в 
інформаційному блоці, структуру і логіку.
3. При використанні ментальних карт людина розвиває 
мислення (творче та логічне), пам'ять і уяву.
4. При використанні ментальних карт ми задіємо творчі 
процеси і використовуємо весь потенціал, так як 
використовуємо обидві півкулі мозку.
5. Ми запам'ятовуємо інформацію відразу, більш якісно 
та у великих обсягах
6. Методу ментальних карт легко навчитися.





Використання карт знань в навчальному 
процесі дає такі можливості:

 поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова й образи;
 генерувати ідеї;
 надихнути на пошук рішення;
 продемонструвати концепції і діаграми;
 аналізувати результати або події;
 структурувати роботу (реферат, доповідь);
 підбивати підсумки зробленого;
 організовувати взаємодію при груповій роботі або у 

рольових іграх;
 ефективно структурувати і опрацьовувати дані.





Застосування у навчанні:

• Створення ясних і зрозумілих 
конспектів лекцій;

• Максимальна віддача від прочитання 
книг / підручників;

• Написання рефератів, курсових 
проектів, дипломів.

• Запам'ятовування.



Застосування у плануванні:

• Управління часом: план на день, 
тиждень, місяць, рік ...

• Розробка складних проектів: нового 
бізнесу тощо



Застосування під час прийняття рішень

• Чітке бачення всіх «за» і 
«проти»;

• Більш зважене і 
продумане рішення.





Етапи розробки  ментальної карти:
1. У центрі листа малюється центральний образ, що
символізує основну ідею.
2. Від центрального образу відходять гілки першого рівня, 
що розкривають центральну ідею.
3. Від гілок першого рівня (за необхідності) відходять гілки
другого рівня розукрупнення, що розкривають ідеї, написані
на гілках першого рівня.
4. Скрізь, де це можливо, додаються символи та графіка, що
асоціюються з ключовими поняттями/словами.
5. За необхідності малюються стрілки, що сполучають різні
поняття на різних гілках.
6. Для більшого розуміння гілки нумеруються і додаються
ореоли.





Найпопулярніші програми для 
створення ментальних карт

• 1. Сoogle — www.coggle.it

http://www.coggle.it/


Переваги:
• Передбачено безкоштовний тарифний план.
• Нічого не потрібно скачувати, встановлювати.
•   Легко розробляти зручні красиві ментальні карти.
• Зберігання історії змін. 
•   Mind-map, створені в програмі Coggle, можуть

експортуватися в форматі зображень PNG або PDF.
• Coggle підтримує спільну роботу та дозволяє ділитися

створеними coggles (картами) 
• Інтерфейс програми доволі простий, підказки поруч, тому в 

управлінні розібратися не складно. 
• З безкоштовною підпискою ви отримаєте 3 приватні

діаграми та нескінченну кількість публічних діаграм.



2. FreeMind



Переваги:
• Інтерфейс робочого листа: максимум місця для самої 

карти, панелі інструментів по її краях. 
• Можна прив'язувати зображення, текстові документи, інші 

файли, посилання на інтернет-сторінки. 
• Групу елементів можна зв'язати «хмарою», яка 

відображатиметься у вигляді кольорової рамки. 
• Колекція умовних значків, вживаних в mind mapping.
• За умовчанням карта зберігається щохвилини.
• Режим  «File» — перетворює програму на своєрідний 

файловий менеджер, який демонструє структуру каталогів 
вашого комп'ютера у вигляді «карти розуму», елементами 
якої виступають файли і теки.



3.Xmind- www.xmind.net

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xmind.net&post=-53453257_1683


Переваги:
• XMind - це неймовірно гнучкий програмний продукт, який

до того ж є повністю безкоштовним.
• Здатна збільшити продуктивність людини в середньому на 

20%, і це підтверджують різні дослідження фахівців .
•   Карту можна оснастити не тільки коментарями, а й 
графічними, аудіо- та відеофайлами. 
• Отриманий результат завжди можна роздрукувати на 
принтері або зберегти в файл JPG.
• Сумісність з пакетом Microsoft Office, можливість
експортувати PNG, JPEG, Word, PowerPoint, Excel, PDF.
• Ще однією важливою перевагою є наявність версії для 
android, тому ви та ваші учні можуть легко без жодних
обмежень встановити й   та свій телефон. 



4. BubblUs - www.bubbl.us

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bubbl.us&post=-53453257_1683


Переваги:
• Створення mindmap в онлайні - не потрібно

завантажувати програму;
• Збереження результатів у вигляді картинки;
• Шерінг з іншими користувачами (колегами);
• Легке управління і зміна кольорів;
• Презентація в один клік.
Недоліки:
• Сервіс - повністю англійською мовою, тому знадобиться

початкове знання деяких понять. 
• Можливості безкоштовного аккаунта дуже обмежені. 



5. WiseMapping - www.wisemapping.com

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wisemapping.com&post=-53453257_1683


Переваги:
• Приємний дизайн інтерфейсу сервісу.
• Має широкий спектр функцій для роботи за 

технологією майндмеппінгу.
• Дає  можливість працювати на різних пристроях у 

будь-якому місці.
• Дозволяє зберігати свої мапи в хмарі.
Недоліки:
• Сервіс повністю на англійській мові.
• Потрібна реєстрація. Альтернатива - увійти через зовнішні 

сервіси і акаунти в соцмережах
• Безкоштовний лише базовий пакет. У ньому всього 3 карти.



Використання інтелект-карт під час подання 
нового матеріалу

1. Привертають увагу аудиторії, тим самим роблячи її сприйнятливішою і
готовою до співпраці.

2. Роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять
радість як викладачеві, так і учням.

3. Лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його легко
пристосовувати до умов, що змінюються. У наш час стрімких змін і
розвитку всіх галузей життя викладач повинен легко і без значних
витрат часу вносити корективи до своїх конспектів.

4. Оскільки інтелект-карти ілюструють лише інформацію, що безпосередньо
стосується предмета уроку, учні краще засвоюють матеріал.

5. На відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають
факти, але і демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим
забезпечуючи глибше розуміння предмета учнями.

6. Фізичний об'єм лекційного матеріалу викладача значно зменшується.



Приклади інтелект-карт







Використання інтелект-карт  під час 
перевірки знань

• створити карту знань  за матеріалами уроку (можливий вибір 
окремого питання чи теми, винесеної на самостійне 
опрацювання); 

• доповнити карту уроку, раніше вивченим чи  новим матеріалом; 
знайти та усунути помилки у раніше створеній мапі; 

• побудувати алгоритм розв’язку задачі у вигляді мапи 
розв’язання конкретної практичної задачі;

• представити результати з самостійної роботи у вигляді мапи;
• створити карту до  розділу, теми ручними чи технічними 

засобами; 
• створити мапу теми разом з групою учнів, доповнити її та 

переслати по електронній пошті викладачеві тощо. 







Виховна робота





Найбільша інтелект-карта в світі

1600 школярів з 15 
сінгапурських шкіл 

намалювали найбільшу 
інтелект-карту в світі -

розміром з два бадмінтонні 
корти, її вивісили на будівлі 
Сінгапурського Інституту 

Менеджменту.



Дякую за увагу!
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