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Що таке карти пам‘яті,  

ментальні карти (mind map), 

майндмеппінг (mindmapping),

як їх створювати ?



Mind maps – це техніка зручного запису та

систематизації інформації. Ментальні карти

використовують для створення, візуалізації,

структуризації й класифікації ідей, а також як засіб для

навчання, організації діяльності, розв’язування задач,

ухвалення рішень, під час написання статей.

Ментальна карта (або карта розуму, карта

пам’яті, інтелект-карта, англ. Mind map) - це

діаграма, на якій відображено слова, ідеї, завдання або

інші елементи, розташовані радіально навколо

основного слова або ідеї



Карта пам'яті реалізується у

вигляді діаграми, на якій

зображені слова, ідеї,

завдання або інші поняття,

зв'язані гілками, що відходять

від центрального поняття або

ідеї.

У основі цієї техніки лежить

принцип «радіантного

мислення», що відноситься

до асоціативних розумових

процесів, відправною

крапкою, або точкою дотику

яких є центральний об'єкт.

Радіант - точка небесної

сфери, з якої як би виходять

видимі шляхи тіл з однаково

направленими швидкостями,

наприклад, метеоритів

одного потоку.
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Розробив методику запам’ятовування та організації

мислення, яку описав більше ніж у ста книжках.

Завдяки своїй методиці він установив рекорд у

запам’ятовуванні великих обсягів даних. Тоні Бьюзен

є одним із засновників міжнародних олімпіад пам’яті,

що проводяться з 1997 року.







Інтелект-карта в освітній діяльності

https://www.youtube.com/watch?v=urgmLwekp-M&t=3s


Навчання в більш короткі терміни за допомогою інтелект-карт

досягається з використанням таких їх переваг, як:

- наочність і сприйнятливість навчального матеріалу, представленого 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 проведення та

візуалізації «Мозкових штурмів»



Ментальні мапи та 

логічні схеми.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=YkVrPgwy8AA&ab_channel=EdEra
https://www.youtube.com/watch?v=E1xVvZMQx48
https://www.youtube.com/watch?v=E1xVvZMQx48








Інтелект-карта в освітній діяльності

https://www.youtube.com/watch?v=urgmLwekp-M&t=3s
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Створення карти понять у MindMeister

https://www.youtube.com/watch?v=lm-o9OITkQs&t=22s




Іван Іванов. Інфографіка та ментальні карти у навчанні: навіщо і як

https://www.youtube.com/watch?v=vsNWCQxVzao&t=2s




Майстер-клас щодо створення інтелект-карт за допомогою сервісу Mindomo.

https://www.youtube.com/watch?v=DQzlMLpxpXs&t=60s




Інтелект карта в Mind 42

https://www.youtube.com/watch?v=cJvfMJzXGGk&t=22s



