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ОГЛЯД ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ 

 

Кожний рік кількість даних у всьому світі збільшується з величезною 

швидкістю. Саме тому виникає гостра необхідність уміти опрацьовувати ці 

дані, а також краще їх запам’ятовувати.  

При цьому згідно нового стандарту загальної освіти, учень має вміти 

знаходити необхідні відомості, а також здійснювати необхідні дії з ними: 

аналізувати, узагальнювати, систематизувати. Внаслідок чого постає проблема 

перед вищим и педагогічними закладами: як же навчити майбутніх учителів 

так, щоб вони потім могли передати свої знання школярам. Очевидно, що для 

вирішення даної проблеми необхідні зовсім нові прийоми та способи роботи з 

навчальним матеріалом, одним із яких є технологія створення інтелектуальних 

карт, яка заснована на асоціативних зв'язках.  

Інтелект-карти створені для візуального оформлення власних чи 

колективних ідей, думок чи проектів. Важливим у створенні ментальних карт є 

те, що їх можна створювати як олівцем на папері, так і за допомогою хмарних 

сервісів.  

Розглянемо найвідоміші хмарні сервіси для побудови інтелект-карт та 

охарактеризуємо  їх. 

Bubbl.us – хмарний сервіс для побудови інтелектуальних карт. Основні 

переваги даного сервісу полягають у наступному: хмарна інфраструктура (не 

потрібно нічого встановлювати на с вій комп’ютер); можливість збереження 

створеної карти пам’яті як картинки; можливість поширення створених карт 



пам’яті; можливість роботи на будь-якому пристрої – від персонального 

комп’ютера до смартфону; різнокольорова гамма різних гілок інтелект-карти 

(за потреби). Даний сервіс є англомовним. 

Mindomo – хмарний сервіс для побудови ментальних карт. Даний сервіс 

відрізняється від попереднього тим, що пропонує користувача обрати 

орієнтовний зовнішній вигляд для новоствореної інтелект-карти: стандартна 

інтелект-карта (із розміщенням головної ідеї у центрі); задача в інтелект-карті; 

план організації, порожня концепт-карта, дерево, схема тощо. Ще однією 

перевагою даного сервісу є його доступність різними мовами. Недоліком у 

використанні даного сервісу є те, що безкоштовна версія передбачає створення 

2 інтелект-карт, за потреби створити більше – потрібно придбати повну версію. 

Mindmeister – безкоштовний хмарний сервіс для побудови ментальних 

карт. Даний сервіс, на думку авторів, є найзручнішим у використанні (серед 

розглянутих), і має ряд переваг: швидкість та зручність у побудові карт; 

різнокольорова гамма; наявність великої бібліотеки шаблонів, більшої ніж у 

попередніх сервісах; можливість створення власного шаблону; обрання "теми" 

(тобто зовнішнього вигляду) створеної карти; керування налаштуваннями та 

публічним доступом до карт тощо.  

В результаті дослідження можна зробити висновок, що застосування 

методу інтелектуальних карт сприяє інтелектуальному розвитку викладача, а 

також студента. Ментальні карти забезпечують системність і цілісність знань, 

унаочнюють навчальний матеріал. Також інтелект-карти сприяють 

систематизації різних ідей у спільних проектах та у науково-дослідній роботі 

викладача. 

 


