
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема: Практичне застосування ментальних карт у професійній діяльності 
Мета: набути навичок роботи з ментальними картами, сформувати навички використання 

тематичних онлайн-сервісів для створення ментальних карт. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows, Internet. 

Література:  конспект лекцій. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Дайте визначення поняття «ментальні карти»? 

2. Пояснити мету використання ментальних карт. 

3. З яких елементів складається ментальна карта? 

4. Яка інформація може бути основою ментальної карти? 

5. Назвати поради з техніки створення ментальних карт. 

6. Наведіть приклади фахових ментальних карт.  

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями 
Завдання 1. Створення ментальної карти з урахуванням майбутньої професійної 

діяльності. 

1. Створити ментальну карту Засоби створення злочину. За основу взяти 

нижченаведену схему. Зразок ментальної карти представлений у файлі Зразок.pdf, 

що знаходиться у папці ПР 6.  

 
2.  Для створення ментальної карти потрібно зайти на сервіс https://coggle.it   

через  власний аккаунт Google.  



 
3.  У лівому полі головного вікна сервісу coggle натиснути кнопку 

 . Після цього відкриється набір кращих діаграм, створених з 

використанням coggle. Переглянути декілька діаграм.  

 

4. Натиснути кнопку . Натиснути кнопку  . 

Відкриється робоче поле для створення ментальної карти. Ознайомитися з 

вказівками щодо побудови карти. 

  
5. Натиснути на центральне поле карти, щоб відредагувати заголовок. 

Надрукувати текст Засоби створення злочину. 



6. Натискаючи на клавішу  біля центрального поля карти додати декілька 

гілок з відповідними написами. У написах використовувати форматування тексту, 

гіперпосилання, ілюстрації та іконки. Файли картинок знаходяться в папці ПР 6. 

7. Натискаючи далі клавіші на гілках, створити деревоподібну структуру 

інтелект-карти.  

8. Натиснути праву клавішу маніпулятора «миша», попередньо навівши його на 

одну з гілок карти. Після цього з’явиться наступне меню, яке потрібно опрацювати. 

 
9.У правому верхньому куті екрану натиснути на 

клавішу  і запросити одну людину для спільного 

редагування вашої ментальної карти. 

10. Увімкнути режим презентації  за допомогою 

кнопки Включить режим презентации та 

продемонструвати свою ментальну карту викладачу.  

11. Натиснути клавішу Скачать этот Goggle та  закачати 

карту на комп’ютер у вашу папку як файл під назвою 

Ментальна карта у форматі pdf.  

12.  У лівому полі головного вікна натиснути 

кнопку Создать папку, надати назву Право та 

перемістити ментальну карту в створену папку.  
12. Показати результат роботи викладачу. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

На основі нижченаведеної схеми створити ментальну карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач___________________П.І.Матушкіна 


