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План роботи:

1
• Поняття «інтелект-карта», 

переваги та особливості.

2
• Програмні засоби для 

створення інтелект-карт

3
• Використання інтелект карт 

в навчальному процесі.



Інтелект-карта – це  спосіб зображення 

процесу мислення за допомогою схем і 

образів, а також це засіб для вирішення 

завдань та підвищення якості навчання.



Розвиток інформаційних технологій 
та Інтернет



Способи отримання інформації



Цілісне мислення



Геніальна ідея Тоні Бьюзера

Тоні Бьюзен (TonyBuzan), 
автор    техніки ментальних 
карт,  пропонує нам 
перестати боротися з 
собою і почати допомагати 
своєму мисленню. 

http://www.mind-map.ru/


Переваги інтелект-карт:

1 • Розвивають мислення

2 • Дають швидкий і повний огляд великої теми

3 • Економлять час

4
• Стимулюють уяву

5 • Є чудовим інструментом для роздумування і запам'ятовування

6 • Демонструють зв'язки і відстані



Цілісне мислення



Атом - це найменша частинка 
хімічного елемента, яка зберігає всі 
його хімічні властивості. Атом 
складається з ядра, що має позитивний 
електричний заряд, і негативно 
заряджених електронів.
Ядро атома складається з позитивно 
заряджених протонів та нейтронів без 
заряду.





Будова клітин
Еукаріотична клітина має складну будову. Вона складається з трьох основних взаємозв’язаних частин: 1) 
зовнішньої клітинної мембрани, у деяких додатково є оболонка; 2) цитоплазми та її органел; 3) ядра.
Ядро — центр регуляції життєдіяльності клітини. Ядро відокремлене від цитоплазми подвійною 
ядерною мембраною, пронизаною порами. Всередині воно заповнене каріоплазмою, у якій знаходяться 
молекули ДНК. Ядерний апарат регулює всі процеси життєдіяльності клітини, забезпечує передачу 
спадкової інформації. Тут відбувається синтез ДНК, РГІК, рибосом. Часто в ядрі можна побачити одне 
або декілька темних округлих утворень — ядерець, Ендоплазматична сітка (ЕПС) — одномембранна 
система канальців, трубочок, цистерн, що пронизує всю цитоплазму. Вона поділяє її на окремі відсіки, у 
яких проходить синтез різних речовин, забезпечує зв’язок між окремими частинами клітини і транспорт 
речовин. Розрізняють гладеньку і гранулярну ЕПС.
Апарат Гольджі — одномембранна структура, пов’язана з ЕПС, забезпечує упакування і виведення 
синтезованих речовин із клітини. Крім цього, з його структур утворюються лізосоми.
Лізосоми — сферичні тільця, що містять гідролітичні ферменти, які розщеплюють високомолекулярні 
речовини, тобто забезпечують внутрішньоклітинне травлення.
Мітохондрїі — напівавтономні двомембранні структури подовгастої форми. Зовнішня мембрана 
гладенька, а внутрішня утворює складки-кристи, що збільшують її поверхню. Всередині мітохондрії 
заповнені матриксом, у якому знаходяться кільцева молекула ДНК, РНК, рибосоми.
Кількість мітохондрій у клітинах різна, з ростом клітин чисельність їх збільшується внаслідок поділу. 
Мітохондрії — це «енергетичні станції» клітини. У процесі дихання в них відбувається остаточне 
окиснення речовин киснем повітря. Енергія, що виділяється, нагромаджується в молекулах АТФ, синтез 
яких проходить у цих структурах.
Пластиди характерні тільки для рослинних клітин. Існують три види пластид: хлоропласти, лейкопласти 
і хромопласти.



Сервіси для створення інтелект-
карт:

Google XMind Freemind MindNode

BubblUs MindMeister Mapul Mind42

Mindomo
Basic WiseMapping

https://coggle.it/
https://sourceforge.net/projects/freemind/
https://mindnode.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/ru
http://www.mapul.com/
https://mind42.com/
https://www.mindomo.com/ru/
http://wisemapping.com/


XMind

http://wisemapping.com/
http://wisemapping.com/














































































Інтелект - карта дозволяє:

1
• Краще орієнтуватися в теоретичному 

матеріалі

2
• Підсумувати та закріпити вивчений 

матеріал

3
• Якісно готуватися до контрольних 

робіт 



Інтелект - карта розвиває:

1 • Увагу і пам ять

2 • Логічне та образне мислення

3 • Художні та естетичні здібності

4 • Вміння шукати і знаходити інформацію

5 • Використовувати отримані знання





Дякую за увагу
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