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к відомо, основний закон ди-
дактики означає спільну ді-
яльність викладача і студен-
та. Як організувати діяль-
ність студента, як  управляти 
мотивацією того, кого навча-

ють? Як зменшити кількість демотивато-
рів? Особливо в нинішній соціально-еко-
номічній ситуації в країні? Цим пробле-
мам стільки ж років, скільки функціону-
ють вищі навчальні заклади, і це одна з ві-
ковічних проблем педагогіки. Їх розглядає, 
з одного боку, класична,  професійна педа-
гогіка, з іншого – педагогіка «наочників», 
викладачів галузевих дисциплін [6]. Такою 
є специфіка  предмета «Педагогіка вищої 
школи». Крім того, завдяки інформатизації 
з’явилися не просто нові можливості, а ви-
никло суспільство нових можливостей. У 
зв’язку з цим класична педагогіка має при-
стосовуватися до суспільства нових мож-
ливостей.

Класик психології А. Н. Леонтьєв запро-
понував для педагогів надійний робочий 
інструмент ще в минулому столітті: педа-
гог має організувати не лише свою діяль-
ність, а й діяльність студента. Саме в  ді-
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яльності формується людина,  – наголошу-
вав він. Але необхідна мотивація як спону-
кання до дії й діяльності, яка керує пове-
дінкою людини. Тому, незважаючи на зна-
чні відкриття класиків педагогіки і психо-
логії,  проблеми, проте, залишилися старі,  і 
додалися абсолютно нові [7].

 Наприклад, якщо аналізувати процес 
навчання як діяльність кожного студента 
у вищому навчальному закладі, то навряд 
чи можна говорити про повноцінну її від-
повідність майбутній професії, особливо 
якщо мати на увазі схожість, спорідненість 
її з майбутньою роботою. Тут спостеріга-
ється значна несумісність діяльності, її ха-
рактеру, яку здійснює студент в університе-
ті п’ять і більше років, з майбутньою про-
фесійною діяльністю, незважаючи на чудо-
ві лекції наших добросовісних педагогів, на 
увесь комплекс добре і вміло використову-
ваних у процесі викладання принципів ди-
дактики. Прагнення викладачів  і організа-
торів вищих навчальних закладів  наблизи-
ти навчальну діяльність студента до май-
бутньої роботи не завжди успішні, оскіль-
ки часто більшою мірою залежать не від 
них, а від стану економіки країни. Напри-
клад, не завжди вдається повноцінно вті-
лити найважливіший принцип навчання:  
«взаємозв’язок теорії з практикою».

 Стиль педагогічного керівництва, рі-
вень педагогічної майстерності  окремого 
педагога і колективної зрілості усього на-
уково-педагогічного складу також впли-
ває як на діяльність, активність і самостій-
ність окремих студентів. так і всього сту-
дентського колективу. Крім того, у неза-
лежній Україні виникла нагальна потре-
ба у створенні нових галузевих вищих на-
вчальних закладів за напрямами підго-
товки, оскільки нові галузі економіки ста-
ли потребувати кадрів вищої кваліфікації.  
Приміром, у 1995 р. для професійної підго-
товки кадрового потенціалу Служби без-
пеки України була створена Національ-
ная академія служби безпеки  України. Та-
кож був створений ВНЗ абсолютно ново-
го типу – Українська академія державно-
го управління при Президентові України 

(1995).  З масштабним розвитком банків-
ської системи у Києві в 2006 р. була ство-
рена філія Львівського банківського інсти-
туту, який у 2015 р. став самостійним дер-
жавним університетом  банківської спра-
ви. Створено Академію муніципального 
управління, Університет фіскальної служ-
би України і багато вищих навчальних за-
кладів недержавної  форми власності, тоб-
то приватних. На їх прикладі можна по-
бачити, як зароджувалися нові форми на-
вчання, як вони впливали на рівень педаго-
гічної майстерності й колективної зрілості 
університету. Особливо цікавими є іннова-
ційні технології, форми і засоби навчання, а 
також часткова трансформація  роботи пе-
дагога, яких не знайдеш у класичних ВНЗ з 
великим стажем і досвідом роботи.

Сьогодні відбувається становлення но-
вої цифрової педагогіки інформаційної епо-
хи [4]. Для сучасної людини вміння отри-
мувати інформацію з навколишнього се-
редовища й ефективно нею управляти є не-
обхідним повсякденним завданням. Щодня 
ми стикаємося з великим потоком інфор-
мації: інтернет, телебачення, преса, рекла-
ма тощо. Та незважаючи на це, ми користує-
мося тими ж способами її подання, які ви-
користовувалися раніше, коли її обсяг та ін-
тенсивність були набагато меншими.

Змінилися технології навчання студен-
тів: когнітивні, інформаційні, модульні тех-
нології, технології дослідницького (еврис-
тичного) навчання у вищій школі, техно-
логії дистанційного навчання, електронні 
лекції. Медіа-технології дозволяють якісно 
поліпшити та значно інтенсифікувати на-
вчальний процес. Наприклад, стали мож-
ливими презентації з більшості навчальних 
предметів, але з їх використанням, особли-
во під час лекцій, відразу ж виникла і вели-
ка кількість нових проблем, які раніше вза-
галі не існували.

По-перше, чи потрібно студентам запи-
сувати лекції, якщо їх можна отримати від 
викладача електронною поштою  або спи-
сати прямо в аудиторії на флешку? Розмі-
щувати чи не розміщувати презентації у 
своєму електронному кабінеті на універ-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 201652

ситетському сайті? Чи не зашкодить усе 
це якості самостійної роботи студентів? Го-
ловна проблема полягає у тому, що повин-
ні робити студенти, коли викладач демон-
струє їм презентації? Адже від викладача 
вимагається і творчість, і додаткова робота. 
А чи можна доручити студентам підготува-
ти презентацію або якусь її частину до на-
ступної лекції? Як прилучити їх до діяль-
ності?

Останнім часом з’явилися нові форми 
навчання: науковий мережевий семінар 
у межах дистанційного навчання, рольо-
ва, логічна, імітаційна,  операційна, психо-
логічна гра, off-line консультації. Узагалі, 
можна стверджувати, що комп’ютеризація 
позитивно впливає на креативність студен-
тів. Вони більш активно включаються в на-
вчальний процес, при цьому і викладач, і 
студент використовують один загальний 
універсальний інструментарій, що полег-
шує навчальну комунікацію. 

Таким чином, проблема включення сту-
дентів у діяльність була завжди актуаль-
ною і такою, безумовно, залишається сьо-
годні. Навіть у нинішніх умовах, коли 
комп’ютер і Інтернет стали гарними поміч-
никами і студентові, і викладачеві, ця про-
блема стала ще більш значущою.

На прикладі київських вищих навчаль-
них закладів простежується багаторічний 
досвід досліджень самостійної роботи сту-
дентів і його впровадження у педагогічну 
діяльність. Приміром, у 1970-ті роки про-
фесор хімії Київського політехнічного ін-
ституту  В.В. Удовенко запропонував при 
вивченні неорганічної хімії на першому 
курсі поставити на перше місце самостійну 
роботу студентів, а далі – лабораторні ро-
боти, потім лекції. Таким чином, традицій-
на багатовікова послідовність у навчально-
му процесі, що побудована за схемою: лек-
ція, лабораторна робота (практичне занят-
тя) і самостійна підготовка до екзамену у 
кінці семестру була замінена повністю й 
мала таку нову схему:

самостійна робота студентів – лек-
ція  – лабораторна робота.

При такій інверсії, стверджував профе-

сор, можна читати проблемні лекції, коли 
студент приходить  на лекцію зі знанням 
відповідного матеріалу   [6], а педагог не по-
винен повністю викладати на лекції увесь 
навчальний матеріал. Але значного поши-
рення цей досвід у викладачів не отримав, а 
студенти навіть не зрозуміли: а навіщо тоді 
лекція, коли їм усе вже відомо?

Песимісти стверджують, що проблема 
самостійної роботи студентів не вирішу-
вана, адже як тільки приходить нове поко-
ління викладачів і починається усе із са-
мого початку. Звичайно! Нове покоління 
студентів, нові, більш потужні можливос-
ті, технічна оснащеність. Зовсім нещодав-
но педагоги обмежувалися системами за-
мкнутого телебачення, склографом, слай-
дами. Зараз за допомогою програми MS 
PowerPoint кожен викладач ВНЗ може під-
готувати й продемонструвати презентації, 
розмістити  їх у власному електронному ка-
бінеті на університетському сайті, предста-
вити результати експрес-контролю, оцінки 
за результатами практичних занять тощо.

  Водночас самостійна робота, її плану-
вання, організаційні форми і методи, спо-
соби відстежування результатів навчання 
достатньою мірою ще не досліджені в педа-
гогічній теорії, особливо в контексті актив-
ної системної модернізації вищої освіти та 
впровадження інформаційних технологій у 
навчальний процес.

  Сьогодні, коли Україна вбудовуєть-
ся в європейський освітній простір [1], де 
спостерігаються процеси значного збіль-
шення частки самостійної роботи студен-
та, вона стає проблемою номер один. Так, 
у європейських країнах, що приєдналися 
до Болонського процесу, а також у США 
відзначається стійка тенденція зниження 
загального часу на читання лекцій (ауди-
торного) і підвищення питомої ваги часу 
СРС (самостійної роботи студентів). У 
приблизному співвідношенні – 1 : 3. Це 
триразове перевищення часу на самостій-
ну роботу студентів порівняно з лекцій-
ною формою занять вважається найбільш 
ефективним способом поліпшення якості 
підготовки фахівців. 
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Очевидно, що центр тяжіння в навчанні 
зміщується з викладання на навчання як са-
мостійну діяльність студентів у процесі здо-
буття освіти.  Не всі педагоги згодні з тим, що 
це правильно і прогресивно. Так, самостійно 
працюючий студент – добре, але зменьшен-
ня лекційного часу скорочує час спілкуван-
ня із студентом, адже педагогічне спілкуван-
ня – це те, з чого виникли всі освітні уста-
нови на землі, це та «розкіш спілкування» 
(Антуан де Сент-Екзюпері), на яку дуже ба-
гаті вищі навчальні заклади.  Адже разом із 
наукою педагог несе і себе в лекціях, він має 
навчити студента ще і самим собою, своєю 
особистістю. На наш погляд, час спілкуван-
ня не повинен скорочуватися, але сьогод-
ні воно набуває інших форм у зв’язку з ін-
форматизацією навчального процесу і всьо-
го нашого життя, тому підстав для тривоги, 
як нам вважається, немає.

 Крім того, зазначимо, що у лекто-
ра з’явився потужний суперник – Інтер-
нет. Він має цілу низку безперечних пере-
ваг: ним можна користуватися в будь-який, 
зручний для того, хто навчається, час, тоб-
то цілодобово; необмежений потенціал ві-
зуалізації; можливість «розважитися», від-
воліктися або отримати відповідь на будь-
яке питання, навіть таке, що не зручно ста-
вити викладачеві чи батькам. А це зовсім не 
те, що сидіти дві години на «нудній» лек-
ції, та ще й у призначений, детермінований  
розкладом час! Особливо з ранку, коли уся 
ніч – в інтернеті.

  Отже, перенесення центру ваги з викла-
дання на навчання – веління часу. При цьо-
му під поняттям «учіння студента» ми ма-
ємо на увазі систематичну, керовану викла-
дачем, цілеспрямовану й самостійну діяль-
ність студента, яка стає домінантною, осо-
бливо в сучасних умовах доступності Ін-
тернет, і водночас самостійну роботу сту-
дентів, яку вони організовують на влас-
ний розсуд, без безпосереднього контро-
лю з боку викладача (підготовка до лек-
цій, семінарів, лабораторних і практичних 
занять, заліків, колоквіумів тощо). Отже, 
об’єктивується й загострюється проблема 
форм і методів організації індивідуаль-

ної  роботи студентів, оскільки вона стає 
усе більш актуальною для організації ви-
кладання усіх дисциплін: загальнонауко-
вих, технічних, гуманітарних. 

У нашій статті йдеться про викладан-
ня гуманітарної дисципліни – «Педагогіки 
вищої школи» для магістрантів технічного 
університету і «Педагогіки» для бакалав-
рів. При цьому ми аж ніяк не припускаємо 
думки про зниження цінності лекційних 
форм роботи із студентами. Цікаво прочи-
тана лекція завжди виконувала й виконує 
пізнавальну, орієнтувальну, організуючу, 
мотивуючу, систематизуючу і багато інших 
важливих функцій [7; 10]. А що таке ціка-
ва лекція у сучасних умовах? Коли у сучас-
ного студента, по суті, складається «подвій-
не» життя – буття в мережі і реальне соці-
альне життя off-line, де потрібно заробляти 
гроші і сидіти на лекціях, де нестабільно, а 
точніше – лабільно усе: економіка, політи-
ка, фінанси, і при цьому швидкість змін в 
суспільстві увесь час наростає. Навіть клі-
мат і той поступово змінюється, і не завжди 
у кращий бік. Перебування в Мережі наси-
чує майбутнього магістра інформацією до-
сить рясно і повною мірою. Проте не слід 
забувати, що Мережа забезпечує інформа-
цією будь-який інтерес за індивідуальним 
запитом, а лекція – тільки за змістом на-
вчальної програми, складеної без урахуван-
ня особистих індивідуальних інтересів сту-
дента. У мережі формується нове інформа-
ційно-освітнє середовище, у якому далеко 
не завжди працюють перевірені часом, тра-
диційні і широко відомі методики. Мета ж 
освіти залишається колишньою: форму-
вання усебічно розвиненої, творчої, гра-
мотної, а також активно і продуктивно ді-
ючої особи, що системно думає, а не інтелі-
гента з певною сумою знань. 

Таким чином, важливо зазначити, що 
сьогодні, за наявності потужного чинни-
ка – Інтернету, об’єктивно педагогові все 
важче виконувати свої функції, задоволь-
няти пізнавальну потребу студента, зокре-
ма, у застосуванні до гуманітарних дисци-
плін, дисциплін, значення яких аж ніяк не 
втратило своєї актуальності. Тому, на нашу 
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думку, стають усе більш актуальними по-
шуки і розробка інноваційних форм на-
вчання й самостійної роботи для бакалав-
рів і магістрів з метою їх більш ефективно-
го самонавчання і власного розвитку. Так, 
недавнє нововведення – презентації та їх 
використання при читанні курсів «Педа-
гогіка» для бакалаврів і «Педагогіка вищої 
школи» для магістрів технічних спеціаль-
ностей НТУУ «КПІ» є досить ефективною 
візуалізацією навчального курсу, водночас 
у сучасних умовах цього недостатньо.

Відповідно до робочої програми від ма-
гістранта з певної дисципліни, наприклад, 
з курсу «Педагогіка вищої школи» вимага-
ється виконання реферативних робіт. Але 
поступово, багато в чому завдяки доступ-
ності й універсальності інформаційного се-
редовища Інтернет робота над реферата-
ми перетворилася на механічне і рутинне 
заняття. Лише від небатьох студентів або 
магістрантів удається добитися «креати-
ву», тобто щоб у рефераті був позначений 
власний, оригінальний погляд на пробле-
му. Отже, реферати тепер – це гори паперів 
з компілятивним, знеособленим текстом, 
чистий «копіпаст» – «вирізати, копіювати, 
вставити» (англ. cut, copy, paste). 

 Очевидно, що ця механічно виконана  
робота буквально принижує педагога, який 
повинен її перевіряти, і студенти це пре-
красно розуміють. Але ж це не є професій-
ним підходом. Що ж робити в цій ситуації? 
Робити вигляд, що тобі все одно? Ні, потріб-
но шукати. Адже обов’язок педагога в тому 
й полягає, щоб постійно шукати, знаходити 
і по можливості зменшити кількість демоти-
ваторів, зацікавити студентів, не дивлячись 
на конкретну неординарну ситуацію.

Багато з наявних на сьогодні технологій 
навчання продовжують залишатися слабо-
технологічними. У них переважають тео-
ретичні основи технологій, діяльнісна сто-
рона продовжує бути або недостатньо кон-
кретною, або надмірно прив’язаною до кон-
кретного навчального предмета.

Як певну альтернативу рефератам ми 
пропонуємо ментальні карти (інтелект-
карти) Тоні і Баррі Б’юзен [4; 5], як до-

датковий «третій вимір» до «пласкої» тек-
стової схеми фіксації інформації, що дало 
можливість поглянути на процес учіння з 
іншого боку. У своїй книзі «Супермислен-
ня» автори знайомлять з фундаментальни-
ми принципами підвищення ефективнос-
ті мислення і показують, як їх можна ви-
користовувати з вигодою для себе.  Вони 
поставили питання і знайшли на них від-
повіді: як навчитися вчитися?  Яка при-
рода людського мислення, яке  називають 
«трагічно невидимим». Які прийоми ефек-
тивного запам’ятовування?  Який шлях до 
творчого мислення?  Які сучасні досягнен-
ня у сфері розвитку загального мислення? 
Як поліпшити  свою пам’ять? і багато ін-
ших.  Не випадково книга користується по-
пулярністю у всьому світі в  галузі освіти. 

Що таке ментальна карта? Тоні  Б’ю-
зен пояснює техніку  розробки менталь-
ної карти та її призначення: «багатогран-
ний пристрій для тренування, що розвиває 
кожний ментальний м’яз розуму». Мен-
тальні карти охоплюють і допомагають за-
писати, запам’ятати, з’єднати і вивести ін-
формацію візуально. Створюються вони 
або на папері (оригінальний спосіб), або ж 
за допомогою програмного забезпечення, 
якого станом ще на 2014 рік існує майже 50 
варіантів. Але для магістрантів це програм-
не забезпечення дуже дорого коштує. 

Як створюється ментальна карта? Пер-
ший етап – обміркування ідеї. Основні еле-
менти карти – ключі (або їх ще називають 
тригери): слова, символи і малюнки, ко-
жен з яких символізує конкретний спогад, 
сприяє виникненню нових думок та ідей 
і таким чином допомагає повніше вико-
ристовувати можливості розуму. Тригери 
радіально розходяться від центральної ідеї 
за допомогою серії з’єднуючих гілок. Про-
цес побудови карти імітує поведінку ней-
ронів у процесі думання, коли активують-
ся зв’язки між ними. Людина думає не ре-
ченнями, а малюнками, кольорами і діями. 
Провідна ідея карт пам’яті полягає у відоб-
раженні саме такого «натурального» сти-
лю мислення. Існує декілька правил ство-
рення  ментальних карт, наприклад,  почи-
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наємо з центральної ідеї посередині чисто-
го аркуша, використовуючи малюнок і хоча 
б три кольори, а елементи розташовуються 
в інтуїтивному порядку, відповідно до їх-
ньої важливості, і організовуються в гру-
пи, гілки або окремі площини. При цьому 
використовуємо малюнки, символи, коди 
і заповнюємо ними весь вільний простір і 
кожен елемент (слово/малюнок) повинен 
мати свою гілку.

Такі способи візуалізації навчальної ін-
формації з допомогою ментальних карт по-
зитивно сприйняли бакалаври (педагогі-
ка) і магістранти (педагогіка вищої шко-
ли) у 2014–2016 роках  і робили їх з ве-
ликим інтересом і захопленням, оскільки, 
коли ми візуально працюємо з інформа-
цією, ми набагато сильніше задіюємо пра-
ву півкулю. Представлена в подібному ви-
гляді навчальна інформація сприймається 
набагато легше, швидше і цікавіше, струк-
тура і зміст схоплюються практично од-
ним поглядом. Ментальні карти дають яс-
ність проблемам та ідеям. Їх використан-
ня підвищує продуктивність праці. Мен-
тальні карти дозволяють упорядковано ві-
добразити свої думки, а побудова менталь-
ної карти допомагає вибудувати матеріал 
як систему і міцно запам’ятати. З допомо-
гою ментальних карт зручно аналізувати й 
зіставляти візуальні об’єкти, адже це є при-
родним для нашого сприйняття. 

І це уміння може дуже знадобитися в 
майбутній роботі, оскільки згідно з стат-
тею 48 «Закону про вищу освіту» на поса-
ди науково-педагогічних працівників оби-
раються за конкурсом, як правило, особи, 
які мають наукові ступені або вчені звання, 
а також випускники магістратури, аспіран-
тури та докторантури. Оскільки навчаль-
на дисципліна «Педагогіка вищої школи» 
забезпечує формування професійних ком-
петентностей щодо педагогічної діяльнос-
ті випускників зі ступенем «магістр», тому 
слід вважати подібне наше нововведення 
більш ніж правомірним й актуальним у ни-
нішніх умовах.

Нагадаю про вітчизняний новаторський 
педагогічний досвід. У 1970-ті роки україн-

ський педагог В. Ф. Шаталов став відомим 
усій країні як новатор, який запропону-
вав методику складання опорних конспек-
тів предмета, що вивчався. Вони дозволя-
ли виділити головне в предметі, що вивча-
ється, допомогти учням схопити цей осно-
вний зміст, легше і швидше запам’ятати 
матеріал. «Віджати» основне і виплесну-
ти «воду». Тоді в школі, де він працював, 
а це було в Донецьку, зникли трійки [8; 9], 
школярі достроково й успішно закінчували 
чверть.

Узагалі, оригінальна система інтенсив-
ного навчання В. Ф. Шаталова містить ба-
гато відкриттів, ось найбільш значні з них:

• авторські навчальні посібники, що 
представляють програмний матеріал голо-
вним чином у вербально-графічних фор-
мах, що спрощують процес викладу, сприй-
няття й запам’ятовування;

• уся методика орієнтована на розвиток 
творчого мислення учнів та ін.

При цьому педагог також широко ви-
користовував ігрові форми навчальних за-
нять. Кожна оцінка, що отримується уч-
нем, заноситься на відкритий для огляду 
лист обліку знань. Він являє собою як би 
послужний список учня, а оцінки набува-
ють значення позитивної зашифрованої ха-
рактеристики. Оприлюднення такої харак-
теристики грає величезну виховну роль. 
Дуже важливою обставиною в цій характе-
ристиці є те, що кожен учень у будь-який час 
може виправити будь-яку оцінку на вищу. 
У цьому полягає принцип відкритих пер-
спектив. Кожна оцінка, вважає  В. Ф. Ша-
талов, має бути передусім стимулом, який 
обов’язково повинен викликати позитивну 
реакцію учня. Двійки викликають негатив-
ні емоції, конфлікт з учителем, з предме-
том. В. Ф. Шаталов виключає ці конфлікт-
ні ситуації.

Методика викладання В. Ф. Шаталова 
використовувалася багато років і сьогодні 
використовується не лише шкільними вчи-
телями, але й педагогами вищих навчаль-
них закладів при навчанні деяким склад-
ним професіям. Завдяки її використанню 
у тих, хто навчається, виникає пізнаваль-
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на самостійність, упевненість у своїх силах, 
здібностях, формуються відповідальність, 
чесність, товариство.

У вищих навчальних закладах  Києва так 
само був сприйнятий досвід В. Ф. Шаталова 
ще у 80-ті роки минулого століття. Напри-
клад, за його методикою з використанням 
опорних конспектів успішно викладали фі-
зику і математику на підготовчих відділен-
нях Київського інституту цивільної авіації, 
Київського політехнічного інституту. Так, 
викладачі кафедри економіки й організації 
виробництва Київського політехнічного ін-
ституту, використовуючи досвід В. Ф. Ша-
талова, створювали специфічні опорні кон-
спекти,  які роздавали студентам. Примі-
ром, увесь матеріал лекції «Праця і заробіт-
на плата» (формули, таблиці графіки, цита-
ти та ін.) уміщається на аркуші паперу фор-
мату А4. Викладач створює такий якісний 
опорний конспект, тиражує його на інсти-
тутському ротапринті і в кінці лекцій роздає 
студентам. Такі опорні конспекти тоді ще 
називали моделлю лекції, і ці матеріали слу-
гували студентам серйозною підмогою для 
підготовки до заліку або іспиту.  

Ми звернулися до досвіду минулих ро-
ків лише з однією метою, щоб показати, що 
опорний конспект В. Ф. Шаталова, видат-
ного педагога-новатора, нашого сучасника і 
співвітчизника, можна назвати передвісни-
ком методу створення ментальних карт, що 
був свого часу запропонований Тоні і Бар-
рі  Б’юзен. Єдина  тут відмінність полягає в 
тому, що Тоні і Баррі  Б’юзен у ментальній 
(інтелектуальній) карті змогли відобрази-
ти  «натуральний» стиль мислення, а в опо-
рних конспектах В. Ф. Шаталова не було 
кольорових малюнків: не дозволяли мож-
ливості поліграфії і взагалі графічних тех-
нічних засобів того часу. 

Сучасний студент і магістр, і бака-
лавр – мешканець Мережі, який тією чи 
іншою мірою оснащений відповідною тех-
нікою. Тому в нашому експерименті кож-
ному студентові було запропоновано ви-
вчити, що таке ментальна карта, і самому 
виготовити її за певною темою. Так сту-
денти 5 курсу вперше дізналися про на-

явність ментальних карт, а їхні пошуки в 
Інтернеті показали, що існують програ-
ми візуалізації, зокрема, «Brainstorming & 
Mind Mapping Software» [5; 11], які допо-
магають виготовити ментальні карти, але, 
як правило, за ціною вони студентам недо-
ступні. Тому вони просто вимушені були 
робити це самі, у чому, безумовно, є й свої 
беззаперечні переваги. Звичайно, була по-
трібна додаткова робота викладача майже 
з кожним студентом: то замість менталь-
ної карти пропонувалася просто схема, то 
текст був набраний дрібним шрифтом і не-
читався та ін. Але вони – працювали! «Ви-
чавлювали» з теми ментальної карти най-
головніше, малювали, шукали відповід-
ні малюнки тощо. Робота проходила як у 
режимі он-лайн, так і в режимі очних кон-
сультацій з кожним студентом, для того 
щоб домогтися якості, відійти від спроще-
них схем і малюнків.

Висновки
Підбиваючи підсумки вищевикладено-

му, зазначимо:
• досвід показує, ментальна карта як 

спосіб візуалізації мислення і форма са-
мостійної роботи студента допоможе хоча 
б частково вирішувати віковічну пробле-
му педагогіки – проблему мотивації до 
навчання;

• оскільки ментальна карта ілюструє 
лише інформацію, що безпосередньо сто-
сується предмета лекції, студенти краще 
засвоюють матеріал;

• на відміну від лінійного тексту, мен-
тальна карта не тільки зберігає факти, але 
й демонструє взаємозв’язки між ними, тим 
самим забезпечуючи більш глибоке розу-
міння предмета студентами;

• фізичний обсяг лекційного матеріалу 
викладача значно зменшується;

• лекційний матеріал на основі менталь-
них карток є гнучким, його легко присто-
совувати до умов, що змінюються. Сво-
єю чергою викладач має оперативно і без 
значних витрат часу вносити корективи до 
своїх лекцій;

• необхідно розробити нормативну базу 
оцювання: у скільки балів можна оцінити 
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роботу з ментальною картою (кількісний 
підхід), чи можливо замінити виконання 
реферативної роботи виготовленням мен-
тальної карти (якісний підхід) або дає мож-
ливість  використовувати  разом реферати і  
ментальні карти тощо.

 Отже, начальна практика показує, що 
студенти з великим зацікавленням, навіть 
із задоволенням, працюють над створен-
ням ментальних карт, що розширює мож-
ливості їх використання для організації са-
мостійної роботи. 
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