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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ МАП 
У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Анотація.
У статті проаналізовано педагогічний досвід апробації технології mindmapping у навчанні біо-

логії учнів професійного ліцею. Досліджено особливості застосування інтелект-карт на уроках різних 
типів: засвоєння нових знань, формування умінь і навичок, комплексного застосування знань, умінь і 
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навичок, перевірки, оцінки та корекції знань, умінь і навичок. Показано, що застосування техноло-
гії mindmapping сприяє підвищенню зацікавленості здобувачів професійної освіти в навчанні біології, 
збільшує середній бал із предмета в дослідній групі в порівнянні з контрольною, позитивно впливає на 
рівень навчальних досягнень учнів. Запропоновано використання власних розробок ментальних мап для 
вивчення генетики.

Ключові слова: технологія mindmapping; інтелект-карти; візуалізація та структурування ін-
формації; середній бал; рівні успішності з біології; вивчення генетики; професійна освіта.

Проблема «осучаснення» життя актуальна у будь-якій сфері діяльності людини. Щоб бути 
сучасною, «людина має змінюватися, трансформуватися, бути іншою, новою» [1, с. 10]. Пере-
дусім бути сучасними, розуміти нові тенденції розвитку суспільства і враховувати їх у своїй 
діяльності мають освітяни. Реалії сьогодення обумовлюють істотні зміни у структурі освіти на 
всіх її ланках, а вкрай актуальним це є саме для середньої освіти, що будується за принципами 
НУШ. Одним зі значущих факторів, які формують нагальну потребу перебудови, є нові запити 
сучасних поколінь дітей, що сформувалися в умовах діджиталізації середовища: побутового, 
суспільного та освітнього. 

Для сучасного суспільства характерним є збільшення ролі інформації і знань в усіх сфе-
рах, що насамперед вимагає формування інформаційно-цифрової та комунікаційних компетент-
ностей учнів. Втрачають популярність традиційні методи навчання та пов’язані з ними певні за-
соби (зокрема текстові документи, яким властивий низький ступінь сприйнятливості). Нагаль-
ною потребою є візуалізація інформації й заміна текстових документів графічними: опорними 
конспектами, схемами, інтелект-картами, коміксами тощо [2, с. 41]. Такі вимоги висувають до 
освітянина і у вищій школі, очікуючи володіння ним інформаційними технологіями, уміння на-
писання програм та володіння навичками графічного дизайну [3, с. 109].

Саме завдяки візуалізації можуть бути засвоєні великі обсяги інформації, яку щодня учні 
отримують на уроках, під час підготовки навчальних проєктів, конкурсів, олімпіад, гортаючи 
Інтернет-сторінки. За таких умов «виникає потреба в застосуванні методу “згортання” великих 
блоків інформації до найголовніших понять» [4, c. 148]. Об’ємні конспекти, таблиці, діаграми – 
увесь навчальний матеріал, наданий на уроці, вимагає багато часу для опрацювання й заважає 
застосувати творчий підхід. Ефективним способом поліпшення ситуації та підвищення якості 
навчання можуть бути ментальні мапи [5, c. 132]. Вчені та лікарі доводять, що найкраще за-
пам’ятовується структурована та графічно зображена інформація [6, с. 87].

Проблема візуалізації навчальної інформації за допомогою технології mind map є предме-
том дослідження багатьох освітян: як учених-теоретиків, так і викладачів-практиків, зокрема 
М. Гриньової, Т. Колтунович, Т. Позднякової, О. Поліщук, О. Резван, Г. Романовського та ін. 

Завдяки сукупності розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класи-
фікація тощо) структурований навчальний матеріал може бути приведено в певну систему за 
допомогою знаків-сигналів (символічних, графічних, словесних), що дає змогу створити зорову 
опору взаємозв’язків його структурних елементів. Через це ефективність навчання, на думку 
Т. Позднякової, залежить від «якості репрезентації великих масивів інформації в компактні ві-
зуальні об’єкти, від умінь та навичок узагальнювати навчальний матеріал, здійснювати перехід 
від лінійного мислення до структурного, системного» [7, с. 6].

Натомість Т. Колтунович та О. Поліщук зазначають, що «ментальна мапа (mind map, ін-
телект карта, карта пам’яті, карта розуму, карта свідомості) – зручний інструмент для відобра-
ження процесу мислення та структурування інформації у візуальній формі, що реалізується у 
вигляді деревовидної схеми, на якій відображені пов’язані «гілками» слова, ідеї, ілюстрації, 
поняття тощо [8, с. 21].

Попри значну кількість науково-педагогічних публікацій з цього питання, мало вивченою 
залишається проблема застосування карт пам’яті в навчально-виховному процесі закладів профе-
сійної освіти для формування інформаційно-цифрової та предметних компетентностей з біології.
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Метою статті є проаналізувати педагогічний досвід апробації технології mindmapping в 
освітньому процесі професійного ліцею та з’ясувати ефективність застосування ментальних 
мап у навчанні учнів біології.

Експериментальна частина дослідження проведена протягом І семестру 2021–2022 на-
вчального року на базі Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей» Доне-
цької області вчителем хімії Д. Ю. Головко в межах виконання кваліфікаційної роботи на здо-
буття ступеня магістра середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини)». 

Дослідженням охоплено дві групи ІІ курсу (42 учні), які вивчають інтегрований курс «Бі-
ологія і екологія» за програмою для 10-х класів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). 
У контрольній групі (гр. № 21–20) 16 учнів, які здобувають професійну освіту за інтегрованою 
професією «Електрослюсар підземний; машиніст підземних установок; гірник підземний», 
причому в складі групи – усі чоловіки. Так, 26 учнів дослідної групи (гр. № 23–20) навчаються 
за інтегрованою професією «Кухар; кондитер», серед яких 26,9 % осіб чоловічої статі та 73,1 % 
жіночої. 

Педагогічний експеримент було проведено в три етапи: 
– констатувальний експеримент, під час якого визначено середній бал і рівні успішності з 

біології у контрольній та дослідній групах; 
– формувальний експеримент – проведення уроків: у контрольній групі – традиційних, 

у дослідній – із застосуванням на різних етапах уроку ментальних карт; 
– контрольний зріз для визначення середнього балу та рівнів успішності з біології в кон-

трольній та дослідній групах. 
Для проведення формувального експерименту було обрано тему «Спадковість і мінли-

вість», за якою в календарно-тематичному плануванні відведено 20 уроків. На першому уроці 
«Основні поняття генетики» в обох групах на етапі актуалізації опорних знань проведено мо-
ніторинг знань учнів із теми «Закономірності успадкування ознак» з курсу біології 9-го класу, 
і за результатами тестування визначено середній бал (табл. 1) та рівні успішності здобувачів із 
біології (рис. 1). 

З табл. 1 зрозуміло, середній бал із біології подібний в обох групах. Однак, попри подіб-
ність значень цього показника, спостерігається деяка розбіжність у рівнях успішності здобу-
вачів освіти контрольної та дослідної груп. Так, за результатами тестування учнів на конста-
тувальному етапі педагогічного експерименту (рис. 1) у контрольній групі 12,5 % учнів про-
демонстрували низький рівень успішності з біології, а 81,2 % й 6,3 % – середній та достатній 
рівні відповідно. У дослідній групі 84,7 % учнів виявили середній рівень успішності та 15,3 % – 
достатній. Здобувачів освіти з високим рівнем успішності з біології в обох групах не виявлено. 

Таблиця 1
Динаміка середнього балу з біології  

у контрольній та дослідній групах протягом дослідження

Група Кількість 
учнів

Оцінки, бали
Середній бал10–12 9–7 6–4 3–1

Контрольний зріз на етапі констатувального експерименту
Контрольна 16 – 1 14 2 4,8±0,27
Дослідна 26 – 4 22 – 5,4±0,28

Контрольний зріз після проведення формувального експерименту
Контрольна 16 – 1 15 – 5,4±0,23
Дослідна 26 1 9 16 – 6,5±0,28

Оскільки рівні успішності в групах дещо відрізняються, то можна припустити вплив ген-
дерного аспекту, однак результати аналізу якості успішності дівчат і юнаків у дослідній групі 
свідчать про те, що саме в цьому колективі досліджуваний показник не залежить від статевої 
належності.



62

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Формувальний експеримент було проведено протягом чотирьох уроків для перевірки 
ефективності застосування інноваційної методики mindmapping для вивчення біології учнями 
дослідної групи. Актуальність технології майд-маппингу у професійній освіті відзначає, зокре-
ма Г. Давидюк [9]. 

Перший із експериментальних уроків з теми «Основні поняття генетики», однією із цілей 
якого є розвивати вміння логічно мислити, візуалізувати отриману інформацію та структурува-
ти її за допомогою ментальних мап, проведено із застосуванням низки методів: тестування, роз-
повідь учителя з елементами бесіди та конспектуванням у ментальній мапі (рис. 2), самостійна 
робота учнів із символами. Для пояснення навчального матеріалу було використано таке об-
ладнання: 3D-модель ДНК, схема будови гена, зображення схем основних методів генетичних 
досліджень та об’єктів, інтерактивна дошка.

Рис. 1. Рівні успішності з біології учнів контрольної (А) та  
дослідної (Б) груп за результатами констатувального педагогічного експерименту, у %

А Б
Рис. 2. Апробація технології mindmapping: розповідь учителя Головко Д. Ю. з 

конспектуванням у ментальній мапі (А) та самостійна робота учнів із символами (Б)

Інтелект-карту, фрагмент якої представлено на рис. 3, було створено в програмі Goggle, 
у безкоштовному онлайн-додатку www.coggle.it, який передбачає можливість спільної роботи 
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над проєктом [10]. Мапу створюють учитель разом з учнями під час засвоєння нового матеріалу 
(рисунки для мапи були підготовлені вчителем завчасно, джерело – Інтернет). На уроці під час 
пояснення вчителя та заповнення ним ментальної мапи на дошці учні відтворюють мапу пам’я-
ті у своїх робочих зошитах, а потім використовують її для підготовки до наступного уроку як 
опорний конспект. Після уроку розроблену разом з учнями інтелект-карту у вигляді зображення 
надсилають в учнівську групу у Viber.

Рис. 3. Фрагмент ментальної мапи з теми «Основні поняття генетики» 

Примітка: ця та інші інтелект-карти є власними розробками Головко Д. Ю.

Головним завданням другого уроку за темою «Закономірності спадковості» є формувати 
та розвивати навички розв’язування типових вправ з генетики. Для досягнення мети уроку 
застосовано низку методів: робота з дидактичними картками, бесіда, створення ментальної 
мапи, демонстрація таблиць зі схемами запису законів Менделя, розповідь вчителя, розв’я-
зування генетичних задач. На етапі актуалізації опорних знань пропонується відновити мапу 
минулого уроку, причому учням із середнім рівнем знань – частково, а з достатнім – повністю 
(рис. 4). На етапі вивчення нового матеріалу учитель супроводжує бесіду створенням мен-
тальної мапи (рис. 5). 

На третьому уроці з теми «Гібридологічний аналіз: основні типи схрещування та їх на-
слідки» для вивчення нового матеріалу застосовано такі методи: пояснення з визначенням 
понять і самостійна робота з підручником [11, с. 142–143], після закінчення якої учні разом 
з учителем створюють ментальну мапу «Розв’язування генетичних задач» (рис. 6). На етапі 
закріплення знань здобувачі на практиці формують уміння та навички розв’язання задач на 
моно- і дигібридне схрещування із застосуванням вивченого алгоритму. 
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Рис. 4. Фрагмент ментальної мапи з теми «Основні поняття генетики»  
з порожніми комірками для заповнення ключових слів і символів 

Рис. 5. Ментальна мапа з теми «Закономірності спадковості»
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Рис. 6. Ментальна мапа з теми «Розв’язування генетичних задач» 

Варто зазначити, що повністю завершити створення більшості з продемонстрованих мен-
тальних мап протягом уроку учні не встигають. Інтелект-картки з генетики доволі інформатив-
ними, а тому часу на повне їх комплектування не вистачає. У таких випадках учні самостійно 
дописують інформацію у свої мапи пам’яті вдома. За бажанням здобувачі демонструють резуль-
тати роботи над інтелект-картами на початку наступного уроку й отримують за це додаткові 
бали, що стимулює юнаків і дівчат до активної роботи над мапами. Карту пам’яті до практичної 
роботи (рис. 6) було створено впродовж декількох уроків з учнями під час розв’язування гене-
тичних задач. 

Четвертий урок – практичне заняття з теми «Розв’язування типових вправ з генетики», ме-
тою проведення якого є закріпити знання про закономірності успадкування ознак; удосконалити 
навички самостійної роботи та розв’язування типових задач із генетики, уміння аналізувати, 
доходити висновків; розвивати вміння застосовувати теоретичні знання під час розв’язування 
практичних задач. На уроці учні виконують практичну роботу – розв’язують генетичні задачі за 
інструктивними картками, що складені за посібником В. Кикоть [12]. 

Другий контрольний зріз знань з біології учнів контрольної та дослідної груп демонструє 
результати оцінювання виконання практичної роботи після завершення формувального експе-
рименту. Аналіз табл. 1 та рис. 7 свідчить про те, що в обох групах відсутні учні з низьким рів-
нем успішності з біології. Натомість у контрольній групі 93,7 % учнів продемонстрували серед-
ній та 6,3 % достатній рівні відповідно. У дослідній групі 61,6 % учнів виявили середній рівень 
успішності, 34,6 % – достатній, а також один здобувач освіти, що становить 3,8 % від загальної 
кількості учнів, виявив високий рівень навчальних досягнень із біології. 

Отже, порівняння показників середнього балу з теми до та після проведення формуваль-
ного експерименту в обох групах свідчить про позитивні зміни, головним чином, у дослідній 
групі. Після застосування на уроках біології технології mindmapping відбулися якісні зміни в 
рівнях успішності учнів дослідної групи в порівнянні з контрольною, зросла зацікавленість 
учнів біологією та їх вмотивованість до розв’язання практичних задач з генетики. Педагогічний 
експеримент демонструє збільшення в дослідній групі кількості учнів, які мають достатній рі-
вень навчальних досягнень з біології, а також появу учня з високим рівнем успішності з пред-
мета. Отримані результати свідчать про ефективність застосування ментальних мап у навчанні 
біології учнів професійного ліцею.
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Рис. 7. Рівні успішності з біології учнів контрольної (А) та  
дослідної (Б) груп за результатами формувального педагогічного експерименту, %

У подальших наукових розвідках плануємо дослідити можливості застосування на уроках 
інтегрованого курсу «Біологія і екологія» технологію mindmapping у комплексі з проєктною тех-
нологією для формування предметних компетентностей здобувачів професійної освіти.
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Yusypiva Tetiana, Holovko Dariia
EFFICIENCY OF USING MIND MAPS IN TEACHING BIOLOGY OF PROFESSIONAL 

LYCEUM STUDENTS
Summary.
The pedagogical experience of approbation of mind mapping technology in teaching Biology to students 

of professional lyceum is analysed. The peculiarities of the use of mind maps in lessons of different types are 
studied – acquisition of new knowledge, formation of skills, integrated application of knowledge, skills and 
abilities, testing, assessment and the correction of knowledge, skills and abilities.

Mind maps are created in the Goggle program, in the free online application www.coggle.it, which 
provides the opportunity to work together on the project. In the lessons at the stage of mastering new material, 
the teacher together with the students create and fill in mind maps: the teacher on the interactive whiteboard, 
the students – in their workbooks. Then mind maps are used to prepare for the next lesson as reference notes. 
In different types of lessons, at the stage of updating the basic knowledge, students play memory cards to revise 
the content of the previous lessons.

It is shown that the use of mind mapping technology helps to increase the interest of students in the study 
of Biology, increases the average score on the subject in the test group compared to the reference group, has 
a positive effect on the level of student achievement. The pedagogical experiment demonstrates an increase 
in the number of students in the test group who have a sufficient level of academic achievement in Biology, as 
well as the emergence of students with a high level of success in the subject. The obtained results testify to the 
effectiveness of the use of mind maps in teaching Biology to students of vocational lyceums.

The use of own developments of mind maps in the study of Genetics is offered. It is planned to conduct 
further research on the possibility of using mind mapping technology in combination with project method in the 
lessons of the integrated course “Biology and Ecology” for the formation of information-digital and subject 
competencies in Biology in students of vocational education.

Keywords: mind mapping technology; intelligence cards; visualization and structuring of information; 
GPA; levels of success in biology; study of genetics; professional education.
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