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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ МАЙНДМЕППІНГУ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 
 

Людство постійно збагачує теорію та практику навчання. Система 
нашої освіти все ще суттєво відстає від сучасних вимог і тому потребує 
глибокої модернізації. 

Чудовою альтернативою подання інформації є використання Mind 
Map (з англ. інтелект-карта або діаграма зв’язків). Техніка складання інте-
лект-карт називається «майндмеппінг» (англ. mindmapping). 
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Людський мозок не настільки довго зберігає інформацію, яка була 
записана, прочитана або почута. Якщо отримані знання були занотовані у 
звичайному вигляді (стовпчиком або лінійно), мозку доводиться просто за-
носити цю інформацію у пам’ять. Але набагато простіше мозку оперувати з 
великим блоком інформації, якщо ці дані пов’язані якимось асоціативним 
рядом. Вчені та лікарі неодноразово доводили, що людина краще за-
пам’ятовує інформацію, якщо вона представлена не тільки у структурова-
ному вигляді, але й графічно зображена. 

Наведемо декілька основних недоліків лінійного запису інформації: 
1. Записану інформацію важко запам’ятати і ще важче відновити в 

пам’яті. Це відбувається через візуальну монотонність тексту – однакові лі-
тери, слова, абзаци. 

2. У великому конспекті важко виділити щось основне. Навіть запи-
суючи інформацію, нам хочеться виділити ключові слова, поняття підкрес-
ленням, кольором, шрифтом тощо – тобто присвоїти їм певне графічне ма-
ркування. 

3. Час при веденні об’ємного конспекту використовується нераціона-
льно. Зазвичай ми записуємо багато зайвої інформації, через деякий час пе-
речитуємо багато зайвого, знову витрачаючи час, щоб знайти основні по-
няття певної теми. 

Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) – це зручна і ефектив-
на техніка візуалізації мислення і альтернативного запису.  

Наш мозок не мислить списками і переліками; його мислення органі-
зоване так, як і організована, наприклад, наша нервова система або гілки 
дерева «від центру до периферії». І для того, щоб добре мислити, мозку не-
обхідний інструмент, який відображав би цю природну організацію мис-
лення. Таким інструментом є інтелект-карта. Вона являє собою крок вперед 
на шляху прогресу від лінійного (одновимірного) через латеральне (двови-
мірне) до радіантного (багатовимірного) мислення [2]. 

Інтелект-карти, ментальні карти або карти мислення (в оригіналі 
mind-maps) – це метод подання будь-якої інформації у комплексній, систе-
матизованій, візуальній (графічній) формі. Вона відображає зв’язки (смис-
лові, асоціативні, причинно-наслідкові) між поняттями, частинами, складо-
вими предметної сфери, яку ми розглядаємо. Це відображення на папері 
ефективного способу думати, запам’ятовувати, згадувати, вирішувати тво-
рчі завдання, а також можливість уявити та наочно висловити свої внутрі-
шні процеси обробки інформації, вносити до них зміни, удосконалювати. 

Ідея Mind Maps полягає в наступному: перевести інформацію з будь-
якого вигляду (думки у вашій голові, чи інший носій інформації) у зручну 
для роботи форму. Ця ідея широко описана Т. Бьюзеном, відомим пись-
менником, лектором і консультантом з питань інтелекту, психології на-
вчання і проблем мислення. 
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Інтелект-карти являють собою тривимірну реальність у просторі, часі 
й кольорі. Ментальна карта завжди базується навколо центрального 
об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають 
центрами чергової асоціації [4]. Основою їх створення є радіантне мислен-
ня – природна здатність мозку мислити асоціативно – «від центру до пери-
ферії», тобто це процес мислення, при якому в центрі знаходиться деякий 
об’єкт, що дає імпульс до утворення великої кількості асоціацій, які стають 
центральним образом вже для іншого асоціативного процесу. Таким чином, 
ментальні карти дозволяють залучати до процесу сприйняття та обробки 
інформації всі ділянки головного мозку. Також на основі поняття «геш-
тальт», яке розкриває тривимірність процесу мислення (інформація розпо-
всюджується по ділянках мозку найбільш передбачуваним шляхом), можна 
стверджувати, що ментальні карти дозволяють вивчати певний об’єкт цілі-
сно, з різних боків. Таке вивчення інформації не доступне за класичним лі-
нійним конспектом [2]. 

Таким чином, будучи відображенням радіантного мислення, інтелект-
карти утворюють зовнішнє дзеркало, яке відображає те, що відбувається 
всередині вас. При цьому використовується потенціал як лівої півкулі (гра-
фічні знаки, символи), так і правої (образні картини, реалізація, колір). 

Інтелект-карта має чотири базові відмінні риси: 
 об’єкт уваги/вивчення сфокусований в центральному образі; 
 основні теми та ідеї, пов’язані з об’єктом уваги, розходяться від 

центрального образу у вигляді ідей; 
 гілки, що набувають форми плавних ліній, пояснюються і поз-

начаються ключовими образами і словами. Ідеї наступного порядку (рівня) 
також зображуються у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і 
так далі; 

 гілки формують зв’язну вузлову структуру (систему) (рис. 1). 
Навчання в більш короткі терміни за допомогою інтелект-карт дося-

гається з використанням таких їх переваг, як: 
 наочність і сприйнятливість навчального матеріалу, представ-

леного на інтелект-карті; 
 структурованість і скорочення обсягу інформації, необхідної 

для засвоєння; 
 позначення взаємозв’язків між фактами, що забезпечує більш 

глибоке розуміння предмета; 
 можливість її використання як зручного інструмента проведен-

ня та візуалізації «Мозкових штурмів» [1]. 
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Рис. 1 – Приклад зображення інтелект-карти 
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Отже, ефективність використання цього засобу пов’язана з будовою 
людського мозку, що відповідає за обробку інформації. Ліва півкуля відпо-
відає за логіку, аналіз, впорядкованість думок. Права півкуля – за ритм, 
сприйняття кольорів, уяву, представлення образів, розміри, просторові 
співвідношення. Слухачі, засвоюючи інформацію, використовують перева-
жно лівопівкульні ментальні здібності. Це блокує здатність головного моз-
ку бачити цілісну картину, здатність асоціативного мислення. Інтелект-
карти залучають обидві півкулі, формують навчально-пізнавальні компете-
нції слухачів, розвивають їх розумові і творчі здібності. Тому вони є най-
важливішим інструментом сприйняття, обробки і запам’ятовування інфор-
мації, розвитку пам’яті, мислення, мови.  

Тому на відміну від лінійного тексту, інформація набуває більш візу-
ального вигляду, на чому основані всі техніки запам’ятовування інформації 
(мнемотехніки). Користуючись такою формою подання інформації, інфор-
мація запам’ятовується краще і зберігатиметься у багато разів довше, ніж 
при лінійному записі на письмі. 

Одним із найефективніших додатків, які знаходять інтелект-карти у 
викладацькій справі, є підготовка на їх основі лекцій. Лекцію у формі інте-
лект-карти набагато легше підготувати, ніж написати її «лінійний» варіант; 
крім того, вона надає як викладачеві, так і слухачам ту велику перевагу, що 
весь зміст лекції виявляється, як кажуть «на долоні». 

Як змістовно-структура основа лекції інтелект-карта дозволяє викла-
дачеві забезпечувати ідеальний баланс між імпровізованою промовою, з 
одного боку, і якісною, добре структурованою презентацією – з іншого. Це 
забезпечує точне дотримання часових рамок лекції, а також, якщо це ви-
кликано певною необхідністю, дозволяє оперативно змінювати тривалість 
тієї чи іншої частини лекційного матеріалу або лекції в цілому. Ця можли-
вість редагувати матеріал «на ходу» виявляється особливо корисною, коли 
перед самим початком лекції з’явилася нова інформація, що відноситься до 
предмету лекції (новини із ЗМІ, інформація, надана попереднім лектором). 

Планування на рік. Інтелект-карта може використовуватися як засіб, 
що надає викладачеві можливість оглядати «з висоти пташиного польоту» 
навчальну програму цілого року, структурно відмежовуючи початок і кі-
нець семестрів і вказуючи на типи занять, які передбачається провести. 

Планування на семестр. Інтелект-карта, присвячена плануванню на 
семестр, є більш докладною частиною річного плану і нерідко набцуває 
форми меншої за розміром інтелект-карти з більш розвиненою мережею 
вторинних і т. д. гілок, що відходять від головних гілок річного плану. 

Планування на день. Така інтелект-карта складається за аналогією до 
сторінки щоденника і містить детальну інформацію з конкретних занять, 
таку як час початку і кінця заняття, номер аудиторії, тема заняття і т.п. 

Заняття та презентації. Використовуючи велику аудиторну дош-
ку, фліп-чарт, викладач має можливість за ходом заняття доповнювати ін-
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телект-карту відповідними елементами. Це дозволяє слухачам стежити за 
ходом думок викладача. Графічний метод подання інформації захоплює ау-
диторію, тим самим сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу, що ви-
кладається.  

Іспити. Інтелект-карта, складена слухачем, відразу продемонструє 
викладачеві рівень засвоєння розглянутого матеріалу. Крім того, інтелект-
карта дозволяє швидко визначити ті питання, у предметній сфері яких асо-
ціативний ланцюжок у слухача виявився порушеним. Викладач отримує 
об’єктивну картину про знання слухача, без урахування інших складових: 
грамотність викладу, орфографічні помилки і т. д. 

Курсові, дипломні, випускні роботи, виконані за допомогою техніки 
майндмеппінгу, являють собою ідеального помічника у процесі підготовки 
до захисту кваліфікаційної роботи. Інтелект-карти, в цьому випадку, забез-
печують всебічне охоплення і сфокусоване обдумування матеріалу на по-
чаткових етапах роботи, допомагають науковому керівнику та слухачу від-
стежувати досягнутий прогрес і здатні надати ідеальну основу для успіш-
ного захисту роботи [3]. 

Таким чином, одним із перспективних напрямів підвищення ефекти-
вності професійної діяльності викладачів, засвоєння нового навчального 
матеріалу слухачами стає використання спеціальних дидактичних засобів – 
графічної наочності, розроблених на основі врахування моделей внутріш-
ньої репрезентації знань людиною, до яких відносяться так звані інтелект-
карти (ментальні карти, карти розуму, mind-map). 
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