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ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ-ПРОГРАМІСТІВ 

 

У зв'язку з подальшим впровадженням в навчальний  процес освітніх стандартів 

все більш актуальною стає задача організаціі самостійної роботи студентів. Так, професор 

К.Д. Ушинський зазначав, що слід передавати учневі не тільки ті чи інші пізнання, а й 

розвивати в ньому бажання і здатність самостійно, без вчителя, набувати нових пізнань 

[1]. 

В умовах кредитно-модульної системи навчання, ці слова Ушинського особливо 

важливі в даний час, коли підготовка майбутніх фахівців-програмістів вимагає умінь не 

тільки працювати в команді, а й самостійно приймати рішення, самостійно мислити, 

самовдосконалюватися і самореалізовуватися. [2]. 

Самостійна робота студентів повина переорієнтовуватись з традиційної мети 

засвоєння знань, набуття вмінь та навичок, досвіду творчої діяльності - на розвиток 

здатності до самоврядування власної навчально-пізнавальної діяльності. У цьому процесі 

викладач створює сприятливі умови, а студент  набуває суб'єктивний досвід [ 3 ] 

У сфері викладання існує велика кількість  методик навчання самостійній роботі. 

Однією з таких,  є застосування інтелект-карт (засновник Тоні Бьюзен). Ця техніка 

допомагає студенту візуалізувати , структурувати  та запам’ятовувати  великі обсяги 

навчальних відомостей, швидко здійснити пошук потрібної інформації, готуватись до 

іспитів та семінарів, створювати презентації, планувати власний час.  

Інтелект-карти предсталяються у вигладі схем зі зв'язками. Завдяки використанню 

кольорів, малюнків і просторових зв'язків будь-яка інформація починає сприйматися, 

аналізуватися і запам'ятовуватися набагато швидше і ефективніше, ніж при її звичайному 

лінійному представленні у вигляді цифр і букв. 

Для створення інтелект-карти студенти-програмісти,  в своїй практиці, 

використовують програми , які надаються в Інтернеті . До них відносяться: Mindmanager, 

Xmind, MindNode , MindMeister ,WiseMapping, Freemind та інші. 

Інтелект-карти представляються у вигладі схем зі зв'язками. В центрі карти  

розміщується яскравий головний об'єкт , від якого відділяються гілки-асоціації першого 

рівня, на яких розміщуються ключові слова графічні образи, які пов'язані з центральним 

об’єктом. Далі утворюються гілки другого порядку, що відображують  вторинні ідеї, від 

яких, в свою чергу, розходяться гілки асоціацій третього порядку. Гілки асоціацій 

формують ієрархічну структуру,  що полегшує запам'ятовування навчального матеріалу. 

Завдяки використанню кольорів, малюнків і просторових зв'язків будь-яка інформація 

починає краще сприйматися, аналізуватися і запам'ятовуватися 

Метод інтелект-карт дозволяє представляти інформацію таким чином, щоб її могли 

одночасно сприймати і ліва, і права півкулі головного мозку. Візуально інтелект- карта 

може виглядати наступним чином. (Рис.1) 

http://sourceforge.net/projects/freemind/
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Рис.1 . Інтелект-карта роботи мозку людини 

На початку семестру, студентам видаються теми, які вони будуть виконувати 

самостійно. Після кожного розділу курсу програмування, студенти повинні здати або 

вислати на електронну пошту викладача інтелект-карти і програмні коди практичних 

завдань до даного розділу. Отримані бали йдуть в загальний рейтинг оцінок студентів. 

Таким чином, використання інтелект-карт сприяє систематизації, упорядкуванню, 

швидкому запам'ятовуванню навчального матеріалу , який надається для самостійного 

опрацювання студентам-програмістам 
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  Abstract. Proskura SL Intellect cards as a means of self-study of programmer students. We describe 

the use of intellect-cards for organizing, storing and rapid remembering of educational material that is provided 

for self study by programmer students. 
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