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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСТОСУНКУ 

SCRATCH У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОГО 

ЕТАПУ 

 

Інформатизація освіти має такі завдання, як сформувати та розвивати 

інтелектуальний потенціал нації, удосконалити форму і зміст навчального 

процесу, впровадити комп'ютерні методи навчання та тестування, що дає 

можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні, враховуючи світові 

вимоги [3].  

Згідно з Законом України "Про Концепцію Національної програми 

інформатизації" N 75/98-ВР остання є пріоритетним завданням державної 

політики, що в перспективі має забезпечити створення глобальної комп'ютерної 

мережі освіти та науки [3]. У цьому контексті зростає актуальність вивчення 

сучасних ІКТ, що можуть сприяти підвищенню ефективності навчального 

процесу. 

Вітчизняна середня іншомовна освіта все більше користується перевагами 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, і зокрема, електронних 

застосунків. Отже вивчення їх практичних можливостей для забезпечення якості 

навчання іноземних мов (ІМ) видається доцільним і своєчасним. 

Метою нашої статті є визначення можливостей використання електронного 

застосунку Scratch у навчанні ІМ учнів основного етапу.  

 Розглянемо детальніше поняття "веб-застосунок", що є ключовим у 

нашому дослідженні. Це програма, яка дозволяє користувачу виконувати певну 



функцію, при цьому працюючи в комп’ютерних мережах, не володіючи 

програмуванням [4]. 

 Існує два види веб-застосунків, які ми використовуємо для виконання 

різних цілей.  

1. Загального використання – текстові і графічні редактори (найбільш 

популярним є Microsoft Office), комунікативні програми, які використовують для 

спілкування в інтернеті, антивірусні програми для боротьби з вірусами, програми 

навчального характеру (тести або репетитори) [4].  

2. Спеціального призначення. Він потрібний для використання у певних 

сферах професійної діяльності, наприклад: застосунки, що надають функції 

використання комп’ютерної графіки, систем автоматизованого проектування, 

виконання розрахунків і т.д.  

Щодо веб-застосунку Scratch, то він був створений для навчання дітей 

програмування, проектування та конструювання, а також для розважальних цілей. 

Згідно з чинною програмою для середніх загальноосвітніх закладів він 

використовується в  7 класі для навчання школярів програмування [5]. У Scratch 

можна створювати мультфільми, відеокліпи, проекти і презентації. Учень може 

маніпулювати різними об'єктами, видозмінювати їх вигляд, переміщувати їх по 

екрану, встановлювати форми взаємодії.  Індивідуальні досягнення користувачів 

можуть публікуватись на сторінці міжнародної спільноти Scratch [5]. Програму 

можна безкоштовно завантажувати і вільно використовувати у шкільній чи 

позашкільній освіті.  

Як зазначає Денис Голиков, автор статті “Як зробити любий шкільний 

предмет веселішим за допомогою Scratch”, що мова програмування Scratch 

створювалася спеціально для дітей [2]. Але це зовсім не означає, що він може бути 

корисним тільки на уроках інформатики. На нашу думку, можливості цієї 

програми можуть сприяти вирішенню навчальних завдань іншомовної освіти. 

Аналізуючи методичну літературу на предмет можливостей використання 

веб-застосунку Scratch у викладанні різних предметів, нами було виявлено, що він 
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вже довів свою ефективність та мотиваційний потенціал на уроках фізики, 

математики, географії та навіть літератури [2]. Прикладами є, наприклад, низка 

математичних проектів викладача кафедри інформатики та методики її викладання 

М.С. Фещака, створених для середньої школи за участю студентів. Ці проекти 

містять різні програми з різними завданнями, використання яких сприяє кращому 

засвоєнню вищезгаданого матеріалу, урізноманітненню форм роботи на уроці та 

перетворення уроку на щось цікаве та корисне. Одним з прикладів його проектів є 

“Додатні та від’ємні числа” [8]. Він має наступну структуру: 

1. Анімаційний фрагмент для введення поняття від’ємних чисел. Ця частина 

містить демонстраційний фрагмент розповіді, що сприяє формуванню знань учнів 

та має за мету активізацію та зацікавлення учнів. 

2. Презентація, яка містить завдання для закріплення знань і формування 

навичок з цілого розділу «Раціональні числа» [8].  

3. Гра «сходинки», під час якої учні зможуть закріпити навички додавання 

від’ємних чисел, яка дозволяє вчителю перевірити якість засвоєння матеріалу [8]. 

Іншим прикладом може послужити використання програми Scratch на 

уроках природничо-математичного циклу А. Гичко, вчителем математики та 

фізики, Боринецької загальноосвітньої школі I-II ступенів [1]. У його розробках 

передбачено тренування здібності дітей до усного рахунку або перевірка знань 

учнів у цікавому та динамічному вигляді. Одним з таких проектів є завдання 

обрати одну з чотирьох арифметичних дій, з якої учні бажають провести 

тренування та розв’язати як можна більше прикладів за відведений проміжок 

часу. Проект "Фізична вікторина" містить в собі 12 запитань з теми: «Фізичні 

величини та їх вимірювання» [1]. 

На офіційному сайті Scratch наведено проекти, розроблені для навчання ІМ.  

Як ми бачимо, ця мова програмування може також використовуватись для 

вивчення іноземних мов.  

Інтерфейс та просте функціонування Scratch може урізноманітнити вивчення 

англійської мови. За допомогою Scratch проектів, учні можуть не тільки вивчати 



нову лексику чи граматику засобами ігор чи мультфільмів [7], але й сприймати на 

слух мовлення героїв мультфільму.  

Функції Scratch дозволяють записувати діалог між героями проекту та 

здійснювати певні дії, які можуть послужити основою для навчання усного та 

писемного монологічного мовлення [6].  

На нашу думку, застосунок можна використовувати для навчання: 

1. Граматичних структур. 

2. Лексичних одиниць. 

3. Читання автентичних текстів. 

4. Аудіювання. 

5. Усного мовлення. 

6. Писемного мовлення.  

Підсумовуючи сказане, ми можемо зробити висновок, що Scratch може 

створити ефективні та цікаві умови для навчання та стимулювати учнів до 

подальшого самостійного вивчення англійської мови. Застосування такої 

програми сприяє індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності 

учнів, які можуть поступово оволодівати матеріалом відповідно до його засвоєння. 

Позитивним фактом є те, що ця програма надає можливість автоматизовано 

оцінювати рівень знань учнів.  
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