
Інтелектуальна карта: 

використання в освітній 
діяльності 

ВЕБІНАР 

ЛЕКТОР – 

Інна Кіндрат,  
вихователь-методист 

Рівненського НВК №1,  

старший викладач 

кафедри педагогіки, 

психології та 

корекційної освіти 

РОІППО,  

канд. пед. наук 

 



Ми розглянемо  

інтелектуальні карти як: 

ІНСТРУМЕНТ: 
 ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

 ІНТЕГРАЦІЇ 

 ПЛАНУВАННЯ 

 КОНСПЕКТУВАННЯ 

 САМООСВІТИ  СУТНІСТЬ 

 ЯК ЦЕ 

ВИКОРИСТАТИ 

 ЩО МОЖНА ВЗЯТИ 

З СОБОЮ 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          ІНТЕЛЕКТ- КАРТИ 
 

 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

  

                                                                                                                                             ДОШКІЛЬНА ОСВІТА                                                                                 ІНКЛЮЗІЯ                                  

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    ПСИХОЛОГІЯ                                            САМООСВІТА                         

                                                                                                             МЕНЕДЖМЕНТ 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                               

70-і роки ХХ ст. 

           ДЕ ? 

        НАВІЩО?       ЗВІДКИ? 

              ЩО ? СХЕМА 

 асоціації 

 зв’язки  

малюнки  

 

  радіальна 

Тоні  Бьюзен 

сучасні 

дослідження 

Наталія Гавриш 

зарубіжний 

менеджмент 

планування 

 інтеграція 

 сприймання 

 розуміння 

 мислення 

 наочність  

 запам'ятовування  

 відтворення 

 глибинні зв’язки  

 системність 

планування ОП 

організація діяльності 

символи 

логіка  

 дошкільна освіта 

перші джерела 

  комбіновані записи 

  Леонардо да ВІнчі 

бізнес саморозвиток 

зміст  

 форма 

 самоаналіз 

 рішення цілі та цінності  

плани 

робота з 

інформацією 

 Mind Mapping 



  

ІК – найефективніший 
спосіб організації 

мисленнєвої діяльності 

     ? V ! 

 

 ЗВ’ЯЗКИ  

 АСОЦІАЦІЇ 

 ОБ’ЄДНАННЯ  

 ВІДОКРЕМ-

ЛЕННЯ 

 АКЦЕНТ 

         АСОЦІАЦІЇ 

 тема 

           планування 

поняття 

ІДЕЇ  

  проблема 

рішення 

КОНСПЕКТУВАННЯ 

КНИГА 

СТАТТЯ 

ЛЕКЦІЯ 
СЕМІНАР 

КАРТУВАННЯ 

 Реальний час 

ВЛАСНИЙ ДОСВІД  

ПРИЙМАЙ – ЗАСТОСОВУЙ - ПРИСТОСОВУЙ 

 СМИСЛИ 

АСОЦІАЦІЇ 

РАДІАНТНІСТЬ 

 ЦЕНТР 

БАЗОВІ ПОРЯДКОВІ ІДЕЇ  

ДРУГОРЯДНІ ІДЕЇ  

1 

2 

3 

ключові 
поняття 

головні 
гілки 



ОСІНЬ 

ОСІНЬ 
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ХОДИТЬ ГАРБУЗ 
ПО ГОРОДУ 

 О С І Н Ь 

 Щ Е Д Р А  

 ОВОЧІ-ФРУКТИ 

КРАСА 

 ДЛЯ КОГО? 

 ЩЕДРІСТЬ 

ПРАЦЯ 

природи 

моя 

 дари осені 

 на полі 

 на городі 

 в дитсадку 

 кольори 

 сад-город 

 пейзажі 

 художники 

 галереї 

 натюрморт 

 людей 

гостинність 

 пригощаю 

 ділюся 

 барви осені 

дарування 

пригощання 

 з ким? 

  в саду 

хто працює? 
навіщо? кому 
подякуємо? 

 для людей 

 для тварин 

запаси на зиму 

 краса 
природи 

 збір урожаю 

 підготовка до зими 
 хто помічає? 

 поети 

 письменники 

  а ми? 

 вітаміни 

драматизація 

 порівняння 

 дослідництво 

 наша творчість   

 готуємо страви 

 збираємо овочі для самотніх людей 

 Свято подяки 

Осінній 

ярмарок 



Інтелектуальні карти як 

інструмент планування 

освітнього процесу на основі 

інтеграції  

Тематично-інтегрований підхід у 
плануванні освітнього процесу 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/


Інтелект-карта «ПОРЯДОК» 



 

ПОРЯДОК 

ПОРЯДОК 
НАВКРУГ НАС 

ПОРЯДОК У 
ПРИРОДІ 

ПОРЯДОК 
ВДОМА 

ПОРЯДОК В 
МАТЕМАТИЦІ 

ПОРЯДОК В 
МОВІ 

 ПОРЯДНА 
ЛЮДИНА 

 речі 

чесна 

у місті 

    у країні 

     в  групі 
 на території д/с 

    закони-правила 

  вуличний рух 

 іграшки 

 розпорядок 

 правила час (доба, 
тиждень, місяць, 
рік) 

екологія 

пори року 

  чистота 

  рівновага 

звуки-
слова-
речення 

правильна 
вимова  

 як звернутись? 
попросити? 
відмовитись? 

числа- цифри-  

правила-

простір 

по порядку:  за 
величиною, 
висотою, 
шириною, 
зростом… 

порядок в 
книжці  

законослухняна 

акуратна 

людина слова 

 надійна 

 

     який я?  дотримання 
чистоти 

  кожній речі – 
своє місце 

  що я 
роблю? 

  примноження 



 

пробудження –  
хто?   

 

пробудження     
 група 
(кімнатні 
рослини) 

ВЕСНО, ВЕСНО, 

ЩО ТИ НАМ 

ПРИНЕСЛА? 

жіночий 
день 

погода 

 
ЛЮДЯМ 

ВЕСНЯНІ 
ЯВИЩА 

 
ПРИРОДІ 

птахам 

НАСТРІЙ 

СВЯТА 

 ЗВИЧАЇ 
рослинам 

Великдень  

зустріч 
весни 

веснянки  заклички 

 гаївки 

зустріч 
птахів  

 день 
матері 

  День 
Перемоги 

 ЗМІНИ 

одяг 

взуття    

ПРАЦЯ 
надія     

радість     

«весна в душі»   

город 

 сад 

 поле 

орють 
копають 
сіють 
садять 
білять… 

весна в 
літератур-
них творах 

оповідання      

 казки 

вірші 

танення 
снігу 

дощі 
грози 

 

повінь  

пейзажі  

тепло 

сонячно  

повернення 

нова 
домівка  очікування 

потомства 

пробудження     

бруньки-
листочки- 
цвіт 

 трава 

квіти 

 тваринам 

очікування 
потомства 

прислів’я-
приказки   

пахощі 
весни 

звуки 
весни  

кольори 
весни 

клопоти: 
житло 

 КРАСА 

коли легше: 
взимку чи 
навесні? 





З питань передплати телефонуйте:  

0 800 212 012  

(безплатно для всіх номерів)  

або скористайтеся  

формою онлайн оплати. 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА 

«СВЯТО» 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/
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