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КРИТЕРІЇ ДОБОРУ СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Анотація. Одним з основних завдань закладів вищої педагогічної освіти є підготовка 

вчителя до життя в інформаційному суспільстві та до використання комп’ютерної техніки 

та програмних засобів у професійній діяльності. У статті розкрито умови вибору 

середовища програмування як засобу розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів 

початкової школи. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців 

визначено, що на початковому етапі навчання програмуванню візуальні середовища 

програмування мають значні преваги в порівнянні з текстовими. Зазначено групи критеріїв, 

що впливають на вибір візуального середовища програмування. До групи критеріїв, 

пов’язаних з можливостями середовища програмування, зараховано: наявність підтримки 

виконання основних математичних та логічних операцій, можливість запису формул у 

математичній формі, наявність та підтримка основних алгоритмічних конструкцій, 

можливість генерації текстового коду; до критеріїв «зручність використання на 

початковому етапі навчання» – візуальну привабливість та зручність інтерфейсу, складність 

створення програми, наявність методичного забезпечення; технологічний критерій містить 

такі показники: кросплатформність, підтримка робототехнічних конструкторів, наявність 

мобільної та онлайн версій, вид ліцензії, підтримка та розвиток середовища. У роботі 
представлено порівняльний аналіз популярних на сьогодні навчальних середовищ 

візуального програмування (Alice, Google Blockly, Kodu, Scratch, Snap!) за всіма критеріями 

і показниками. Визначено, що відповідно до зазначених критеріїв і показників найбільш 

доцільними, зручними та ефективними середовищем візуального програмування для 

формування та розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи, не 

зважаючи на певні недоліки, є Scratch та Scratch-подібні середовища. 

Ключові слова: мова програмування; середовище програмування; візуальне 

програмування; блокові середовища програмування; критерії добору, інформаційно-

комунікаційна компетентність. 

1. ВСТУП 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного суспільства 

характеризується прискореним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та 
їх проникненням в усі сфери життя суспільства, зокрема в освітню. Світова спільнота 

ввійшла в нову епоху, коли ринок праці більше не потребує працівників, які вміють 

лише відтворювати попередній досвід людства. Зростає попит на фахівців, зокрема й на 
педагогічних працівників, які здатні приймати нестандарті рішення, уміють працювати 

в умовах, що постійно змінюються, та інформаційному просторі. 
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Тому випускнику ЗВО, щоб стати успішним у подальшій професійній діяльності, 
недостатньо засвоїти існуючі користувацькі технології і отримати навички роботи з 
готовими програмними продуктами. Збільшується цифровий розрив між учителем і 
учнем. Багато педагогів ще не вміє досліджувати проблеми за допомогою сучасних 

засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, 

спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних та наукових проєктах тощо. Саме 

тому змінюються пріоритети у вимогах до змісту освіти та компетентностей 

працівників. 

Саме тому в Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року 

зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного 

процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життя в 

інформаційному суспільстві [1]. 

З метою реалізації Державного стандарту початкової освіти загальноосвітньої 
школи невідкладним завдання вищих навчальних педагогічних закладів має стати 

забезпечення підготовки вчителя початкових класів до викладання нових предметів та 
до організації навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій [2].  

Учитель повинен забезпечити розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної 
компетентності (це передбачає опанування основами цифрової грамотності для 

розвитку і спілкування, здатність безпечно та етично використовувати засоби 

інформаційно-комунікаційної техніки в навчанні та інших життєвих ситуаціях) [2].  

Тому в Концепції Нової української школи [3] зазначено, що наскрізне 
використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі 
має стати інструментом забезпечення успіху реформи. Тому лише компетентний у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій учитель початкових класів може 

забезпечити системне, наскрізне впровадження цифрових технологій у процесі 
вивчення всіх навчальних предметів, взаємодії учнів між собою та з учителем, 

здійснення досліджень, в індивідуальному навчанні. Тому сформована ІК- 

компетентність майбутнього педагога дозволить йому приймати ефективні рішення 

щодо використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у певній ситуації, 
ураховуючи при цьому потреби та можливості учнів сучасної початкової школи. 

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що одним з основних 

завдань підготовки вчителя початкової школи є формування в нього ІК-компетентності 
як необхідної умови його професійної стабільності та конкурентоздатності на 
сучасному ринку праці, а один із основних шляхів виконання даного завдання – 

виважено дібраний програмно-технічний і функціональний інструментарій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір програмних засобів для 

розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів є складною психолого-педагогічною 

проблемою. Одні аргументують вибір простотою, інші – наявністю навчально-

методичного забезпечення, ще інші – актуальністю мови програмування і її 
поширенням.  

Дослідженню даного аспекту присвячена значна кількість праць науковців. 

Вітчизняними вченими активно досліджуються проблеми добору та 

впровадження в процес підготовки фахівців всіх галузей нових програмних засобів. 

О. М. Спірін та Т. А. Вакалюк у своїх роботах [4] та [5] розглядають відкриті Web 

opiєнтовані технології навчання основ програмування та критерії й показники їх добору 

та надають рекомендації щодо вибору таких систем. О. С. Головня вивчає критерії 
добору програмних засобів віртуалізації в навчанні UNIX-подібних операційних 

систем, що доцільно використовувати в навчальних цілях [6]. К. Р. Колос описує 
критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища 
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закладу післядипломної педагогічної освіти [7]. У. П. Когут пропонує здійснювати 

вибір програмних засобів для підготовки бакалаврів інформатики за такими 

критеріями: методична доцільність; інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; україномовний 

інтерфейс; апаратна сумісність; програмна сумісність; ліцензійна чистота [8]. 

Не залишаються поза увагою науковців і питання оцінювання якості програмних 

засобів. Так, у монографії за редакцією М. І. Жалдака зазначається, що при оцінюванні 
якості програмних засобів навчального призначення потрібно враховувати їх 

психолого-педагогічні, технічні, ергономічні, естетичні та санітарно-гігієнічні 
параметри [9]. Методичні рекомендації щодо оцінювання якості електронних засобів і 
ресурсів навчального призначення, питання їх добору і застосування, виявлення 

найбільш доцільних шляхів їх використання висвітлені в статті В. М. Дем’яненко та 
М. П. Шишкіної [10], Г. П. Лаврентьєвої [11], О. М. Спіріна [12]. 

Проблема добору мови програмування як засобу навчання інформатики останнім 

часом широко висвітлена в наукових та методичних працях (С. С. Жуковський та 
О. В. Коротун [13], Я. М. Глинський та Л. Я. Палюшок [14], І. О. Завадський [15], 

В. В. Лапінський [16], П. Г. Шевчук [17] та ін.). Зокрема В. М. Базурін зазначає, що при 

виборі середовища програмування варто звернути увагу на такі показники: технічні 
характеристики комп’ютерів і системні вимоги середовища програмування; наявність 

операційних систем і додаткового програмного забезпечення, необхідного для 

функціонування програмного середовища; функціонал програмного середовища; 

інтерфейс програмного середовища; наявність документації на програмне середовище; 

наявність навчально-методичного забезпечення; рівень компетентності вчителя 

інформатики [18]. 

Проблеми вибору та обґрунтування використання середовищ візуального 

блокового програмування для вивчення мов програмування на початковому етапі 
навчання висвітлені в статтях зарубіжних учених. Серед них Д. Бау (D. Bau), Дж. Грей 

(J. Gray), К. Келлехер (C. Kelleher), Дж. Шелдон (J. Sheldon), Ф. Турбак (F. Turbak) [19], 

Д. Бау (D. Bau), Д. А. Бау (D. A. Bau), М. Дейсон (M. Dawson), K. C. Пікенс 

(C. S. Pickens) [20], П. Боттоні (P. Bottoni) та М. Церіані (M. Ceriani) [21], 

Ю. В. Літвінов [22] та ін. 

Особливості підготовки вчителів початкових класів у галузі ІКТ висвітлені в 

наукових працях Л. Є. Пєтухової [23], С. В. Петренка [24], І. З. Лецюка [25], 

В. В. Коткової [26], В. В. Суховірського [27], [26]та ін. Дослідженням особливостей 

використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової школи займаються 

А. Григорчук та В. Смоляк [28], О. П. Кивлюк [29], В. М. Кириченко [30], 

Т. В. Отрошко [31], М. А. Сєргєєва [32] 

Недостатньо дослідженим залишається питання обґрунтованого вибору 

середовища та мови програмування, спрямованих на формування та розвиток ІКТ-

компетентності студентів спеціальності «013 Початкова освіта», що й визначило мету 

статті. 
Мета дослідження – визначити критерії та показники добору середовищ 

програмування для розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової 
школи. 

2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: аналіз 
навчальних програм з дисциплін «Основи інформатики з елементами програмування», 

«Нові інформаційні технології», «Використання комп’ютера в галузі», «Методика 

викладання інформатики в початкові школі» та ін. (Житомирський державний 
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університет імені Івана Франка, Глухівський педагогічний університет імені 
Олександра Довженка, Центрально-український державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди); систематизація й узагальнення для визначення 

критеріїв та показників добору; метод експертного оцінювання. 

Для відбору середовищ візуального програмування з метою їх використання для 

розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи під час проведення 

наукових конференцій, семінарів, листування електронною поштою було опитано 

значну кількість респондентів, професійна та наукова діяльність яких пов’язана з 
підготовкою та підвищенням кваліфікації вчителів початкової школи в галузі ІКТ. За 

результатами опитування відібрано 10 середовищ програмування (Alice, App Inventor, 

Blockly, Logo, Kodu, Scratch, Snap!, Squeak, Tynker, ДРАКОН), які й були 

запропоновані експертам на першому етапі оцінювання. 

На другому етапі дослідження експерти залучались для оцінки показників 

«візуальна привабливість та зручність інтерфейсу» та «простота створення програм» 

критерію «зручність», усіх показників критерію «професійна спрямованість». Дані 
показники експертами оцінено за трибальною шкалою: 

0 балів – показник проявляється найменше; 

1 бал – середній рівень прояву даного показника; 

2 бали – показник проявляється найбільше. 

Для визначення найбільш значущих середовищ програмування для використання 

в навчанні майбутніх учителів початкової школи експертами виступали декани 

факультетів, завідувачі та викладачі кафедр ЗВО України. В оцінюванні взяли учать 20 

експертів з різних ЗВО України. (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди; Дрогобицький державний педагогічний університеті імені Івана Франка, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), наукова та 

навчальна діяльність яких пов’язана з підготовкою майбутніх учителів інформатики. 

Оцінювання решти критеріїв та показників їх прояву є результатом аналізу 

наукової та навчально-методичної літератури, технічної документації, ресурсів мережі 
Internet.  

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Уже з появою перших мов програмування розробники і педагоги прагнули до 

того, щоб максимально спростити навчання. Навчальна мова програмування повинна 
забезпечувати простоту, зручність, зрозумілість конструкцій, а також забезпечувати 

нерозривний зв'язок між алгоритмізацією та програмуванням та плавний перехід від 

одного рівня до іншого [33]. Щоб задовольнити ці вимоги, створювали прості мови, 

яких було достатньо для вивчення базових понять алгоритмізації та програмування 

(наприклад, Basic, Pascal), потім почали візуалізувати текст (Logo, Squeak Etoys).  

Візуальне програмування – методологія й технологія програмування, що надають 

програмістові можливість формувати застосування, яке розробляється, шляхом його 

звичайного компонування з бібліотечних стандартних візуальних елементів (візуальних 

компонентів) – форм, кнопок, полів введення, елементів меню та ін. При цьому зміна 

властивостей розміщених на формі об’єктів (їх розмірів, місцеположення, кольорів та 
ін.) призводить до автоматичної зміни в коді програмних компонент, які представляють 

їх програмну реалізацію. І навпаки, будь-яка зміна коду в програмній частині 
компонента викликає зміну в його представленні на екрані комп’ютера [34]. 
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Візуальне програмування – це вид програмування, що передбачає створення 

програм за допомогою наочних засобів, тобто шляхом оперування графічними 

об’єктами, а не написання програмного коду в текстовому вигляді. Основною суттю 

візуального програмування є побудова розв’язку поставленої задачі за допомогою 

візуальних заготовок, які вставляються у форму, присвоєння значень їхнім атрибутам і 
створення чи застосування потрібних для розв’язання даної задачі методів [35]. 

Візуальне програмування – програмування, що передбачає створення додатків за 
допомогою наочних засобів, водночас програміст не створює текст програми, а 
показує, що має з’явитись у результаті, а текст програми генерується автоматично за 

допомогою візуального прототипу (оригінал, початковий зразок) [36].  

Тобто можна сказати, що візуальне програмування – це програмування, що 

дозволяє створювати програми, використовуючи графічні чи символьні елементи, 

якими можна маніпулювати інтерактивним чином відповідно до деяких правил. За 
таких умов просторове розташування графічних об’єктів використовується в якості 
елементів синтаксису програми.  

Значна частина візуальних мов програмування базується на ідеї «фігур та ліній», 

де фігури (прямокутники, овали, ромби та ін.) розглядаються як суб’єкти і з’єднуються 

лініями (стрілками, дугами), що представляють собою відношення. 

Останнє віяння – блокове програмування. Середовище блокового програмування 

– це свого роду конструктор з кольорових деталей, кожна з яких має ім'я. Таке 

середовище, як правило, використовує функцію перетягування, а не введення. Воно 

може містити значки або текстові мітки на блоках та елементах. Правильно зібраний 

конструктор призводить до появи робочого коду. 

Дослідження, проведене в чотирьох університетах США (Лабораторія 

комп’ютерних наук та штучного інтелекту Масачусетського технологічного 

університету (MIT CSAIL), Університет Алабами (University of Alabama), Університет 

Вашингтону (Washington of University), Коледж Веллслі (Wellesley College)) показало, 

що основними причинами популярності блокового візуального програмування є [19]:  

1. Словник. Однією з основних проблем у навчанні програмуванню є 
необхідність запам'ятовувати структуру коду та словник мови програмування. 

Використання блоків-підказок надає можливість менше думати про конкретні слова, а 

більше – про процес створення програми. 

2. Когнітивне навантаження. Блоки мінімізують когнітивне навантаження до 

сприйняття ліченого числа кольорових елементів, які необхідно розставити в певному 

порядку. Формально мета залишається тією ж, що і в «дорослому» текстовому 

програмуванні, а досягнення цієї мети спрощується. 

3. Помилки. На початкових етапах засвоєння основ програмування виникають 

труднощі через безліч дрібних помилок (непарні дужки, неправильно виставлені 
розділові знаки, орфографічні помилки). Їх пошук і усунення знижує мотивацію. Блоки 

допомагають користувачам створювати код без синтаксичних помилок через обмежені 
можливості маніпулювання структурою (два несумісні блоки не мають з’єднуваних 

частин). 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Результати першого етапу експертного оцінювання (визначення найбільш 

доцільних середовищ програмування для використання в навчанні майбутніх учителів 

початкової школи) представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Попередній відбір середовищ візуального програмування 

Середовище 

програмування 

 

 

 

 

Експерт 
A

li
ce
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p

p
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n
v

en
to
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B
lo

ck
ly

 

L
o

g
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K
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d
u

  

S
cr

at
ch

 

S
n

ap
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S
q

u
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T
y

n
k

er
 

Д
Р
А
К
О
Н

 

1 8 5 7 6 4 10 9 2 1 3 

2 9 4 10 6 5 8 7 3 2 1 

3 4 3 9 5 6 10 8 7 1 2 

4 5 2 10 3 6 9 8 7 4 1 

5 7 1 8 6 5 10 9 4 2 3 

6 8 1 9 4 6 10 7 5 2 3 

7 7 3 9 6 5 8 10 4 1 2 

8 10 3 6 5 9 7 8 4 1 2 

9 8 1 6 5 7 9 10 2 3 4 

10 7 2 4 6 10 9 8 5 3 1 

11 9 3 6 5 10 8 7 4 2 1 

12 7 3 4 5 8 9 10 6 2 1 

13 4 2 8 5 7 10 9 6 3 1 

14 8 3 9 4 5 10 7 6 2 1 

15 8 2 7 6 5 10 8 4 3 1 

16 7 3 6 5 8 10 9 4 2 1 

17 8 4 5 6 7 9 10 3 1 2 

18 5 3 6 9 10 8 7 4 2 1 

19 10 3 7 6 5 9 8 4 2 1 

20 7 3 6 7 8 10 9 4 2 1 

21 7 1 8 6 5 10 9 4 2 3 

22 4 5 9 8 7 10 6 3 2 1 

23 10 3 6 5 7 9 8 4 2 1 

24 10 3 6 5 9 8 7 4 1 2 

25 9 1 6 5 7 10 8 2 3 4 

26 10 2 7 4 6 9 8 5 3 1 

Рейтинг 196 69 184 143 177 239 214 110 54 45 

 

Відповідно до результатів експертного оцінювання найбільш значущими 

середовищами програмування для розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів 

початкової школи є: Alice [37], Blockly [38], Kodu [39], Scratch [40], Snap! [41].  

На вибір програмного середовища та мови програмування впливає низка умов, 

проте важко сформулювати універсальні правила та критерії відбору. В одному 

випадку слід враховувати один критерій, в іншому випадку – інший. На нашу думку, 

критерії потрібно вибирати так, щоб, де це можливо, оцінка середовища була 

об’єктивною та легко перевірялась. Цей огляд має на меті надати фактичну 
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інформацію, необхідну для того, щоб зробити усвідомлений вибір середовища 
програмування для розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи 

та вказати на важливі елементи функціональності подібних середовищ. 

Проаналізувавши роботи українських та зарубіжних науковців, нами було 

визначено такі критерії добору середовищ візуального програмування:  

− функціональність; 

− зручність; 

− технологічні особливості; 
− популярність та розвиток; 

− професійна спрямованість. 

Зрозуміло, що за запропонованими критеріями неможливо ввести метрику, що 

дозволила б визначити «кращі» мову та середовище програмування, тому що кожне 

середовище, яке використовується, у чомусь перевершує аналоги і краще підходить для 

того завдання, яке потрібно вирішити.  

З метою з’ясування ступеню прояву критеріїв у межах кожної з груп виокремимо 

показники, що підлягають оцінюванню. 

Критерій «функціональність» середовища програмування характеризує його 

здатність виконувати набір функцій, що задовольняє потреби користувача.  

Показник «підтримка запису формул в математичній формі та підтримка 

основних математичних та логічних операцій» показує складність запису 

математичних та логічних виразів. Оцінювання показника виконане відповідно до такої 
шкали: 

0 балів – запис математичних виразів вимагає створення громіздких конструкцій з 
графічних блоків, математичні та логічні операції підтримуються частково; 

1 бал – запис формул у математичному вигляді підтримується, а логічні та 

математичні операції підтримуються частково; математичні та логічні операції 
підтримуються повністю, а результатом запису математичного виразу є складна 

графічна конструкція; 

2 бали – є можливість запису математичних виразів у звичній для користувача 

формі та підтримуються всі логічні та математичні операції. 
Показник «наявність підтримки основних алгоритмічних конструкцій» 

опосередковано виражає корисність середовища програмування для розвитку 

алгоритмічного мислення. Кожну підтримувану конструкцію (розгалуження, цикли, 

підпрограми) оцінимо в 1 бал. Загальна оцінка за цим критерієм дорівнює сумі балів, 

що набрані середовищем. 

Показник «можливість генерації текстового коду». Автоматична генерація коду 

дозволяє при потребі легко перейти до вивчення текстових мов програмування. Даний 

показник оцінимо за трибальною шкалою: 

0 балів – можливість генерації текстового коду відсутня; 

1 бал – програма створена мовою візуального програмування може бути 

перетворена лише на одну текстову мову; 

2 бали – можливе перетворення графічного зображення програми на дві і більше 

текстових мов програмування. 

Показник «підтримка популярних робототехнічних конструкторів» (Lego NXT, 

Lego EV3, Arduino та ін.). Високий рівень прояву даного показника дасть можливість 

використовувати набуті знання під час проведення факультативів з робототехніки. 

Шкала оцінювання: 

0 балів – можливість програмування робототехнічних конструкторів відсутня; 

1 бал – є можливість програмування робототехнічного конструктора лише однієї 
моделі чи одного виробника; 
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2 бали – є можливість створювати програм для роботів різних виробників. 

У таблиці 2 наведено результати оцінювання показників критерію 

«функціональність» середовища програмування щодо кожного з обраних середовищ 

програмування. 

Таблиця 2 

Результати оцінювання за критерієм «функціональність середовища 

програмування» 

Критерій 

Назва мови 
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Alice 2 3 1 1 

Blockly 1 3 2 1 

Kodu  2 1 0 0 

Scratch 1 2 0 2 

Snap! 1 3 0 2 

 

Критерій «зручність» характеризує особливості взаємодії користувача з 
середовищем програмування та особливості використання на початковому етапі 
навчання. 

Показник «візуальна привабливість та зручність інтерфейсу» передбачає, що 

середовище програмування, яке має зручний та раціонально скомпонований інтерфейс, 

буде більш доцільним на першому етапі вивчення мови програмування. Високий 

ступіть прояву даного показника зводить до мінімуму час пошуку необхідних 

компонентів та команд, а це, в результаті, зменшує час виконання завдань.  

Показник «простота створення програми» передбачає простий процес додавання 

нових блоків до програми та редагування вже готового проєкту.  

Показник «навчально-методичне забезпечення» характеризує об’єм та якість 

підручників та методичних матеріалів, що можуть бути використані при впровадженні 
середовища в освітній процес. Показник оцінено за трибальною шкалою: 

0 балів – навчальних та методичних матеріалів як українською, так і іноземними 

мовами мало або вони взагалі відсутні; 
1 бал – значна кількість посібників іноземними мовами, кількість україномовних 

матеріалів незначна;  

2 бали – достатня кількість навчально-методичної літератури як українською, так 

і іноземними мовами. 

Не всі студенти володіють англійською мовою (мова переважної більшості 
середовищ та мов програмування) на достатньому рівні, тому до даного критерію 

введено показник «україномовний інтерфейс». На початковому етапі навчання 

програмуванню відсутність української мови може істотно ускладнити роботу і, як 

результат, знизити інтерес до навчання. Показник оцінено відповідно до таких 

параметрів:  

0 балів – україномовного інтерфейсу немає;  
1 бал – україномовний інтерфейс є, але українська локалізація інтерфейсу 

часткова і/або переклад містить численні неточності;  
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2 бали – україномовний інтерфейс є, у цілому українська локалізація повна, а 

переклад – точний. 

У таблиці 3 наведено результати оцінювання показників критерію «зручність» 

щодо кожного з обраних середовищ програмування. 

Таблиця 3 

Оцінювання середовищ програмування за критерієм «зручність»  

Критерій 

Назва мови 

програмування 
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Alice 1,3 1 1 0 

Blockly 1,6 1,8 0 2 
Kodu 1,3 1,1 1 0 

Scratch 1,8 1,9 2 2 

Snap! 1,5 1,8 1 0 

 

Критерій «технологічні особливості» середовища програмування характеризує 

середовище візуального програмування з технологічної точки зору.  

Показник «кросплатформність» характеризує можливість використання 

середовища програмування в різних операційних системах (Windows, Linux, FreeBSD, 

MacOS). Програми, що мають дану властивість, як правило, більш стійкі на ринку 

програмного забезпечення та користуються більшою популярністю серед користувачів. 

Крім того комп’ютерні класи навчальних закладів можуть бути дуже різними як за 

наявним програмним забезпеченням так і за технічними характеристиками. Рівень 

прояву даного показника оцінено за трибальною шкалою:  

0 балів – існує лише online версія; 

1 бал – існує версія лише для однієї операційної системи; 

2 бали – існують версії середовища програмування для двох та більше 

операційних систем. 

Показник «вид ліцензії» характеризує можливість використання середовища 

програмування на безоплатній основі та відкритість вихідних кодів. У реаліях 

вітчизняного навчального процесу найбільш поширеним є безкоштовне програмне 
забезпечення (ПЗ), адже не всі освітні установи та користувачі можуть собі дозволити 

дорогі засоби програмування, а наявність відкритих вихідних кодів дозволяє 
допрацьовувати середовище силами ентузіастів. Показник оцінено за такими 

параметрами: 

0 балів – власницьке ПЗ, використання платне;  
1 бал – власницьке ПЗ, використання умовно безкоштовне (існують безкоштовні 

версії для навчальних закладів або можливе безкоштовне використання впродовж 

певного часу);  

2 бали – вільно поширюване безкоштовне ПЗ. 
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Показник «наявність мобільної версії» характеризує можливість повноцінного 

використання середовища програмування на мобільних пристроях. Даний показник 

оцінено за двобальною шкалою: 

0 балів – мобільного додатку немає; 
1 бал – мобільний додаток є. 
Показник «наявність online версії». До основних плюсів використання веб 

орієнтованих середовищ навчання програмуванню можна зарахувати: відсутність 

прив’язки до конкретного комп’ютера, відсутність потреби скачувати та встановлювати 

програму, автоматичне оновлення ПЗ, можливість зберігати створені програми у 

власному кабінеті, менша вірогідність втрати виконаних завдань. Показник оцінено за 
такою шкалою: 

0 балів – online версії немає і створення не планується; 

1 бал – online версії немає, але розробники повідомляють про розробку; 

2 бали – online версія існує та підтримується розробником. 

У таблиці 4 наведено результати оцінювання показників критерію «технологічні 

особливості» щодо кожного з обраних середовищ програмування. 

Таблиця 4 

Оцінювання середовищ програмування за критерієм «технологічні особливості» 

Критерій 

Назва мови 
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Alice 2 1 1 0 0 

Blockly 0 2 1 1 2 

Kodu 1 1 0 0 0 

Scratch 2 2 3 1 2 

Snap! 0 2 3 0 2 

 

Критерій «популярність та розвиток». Популярний продукт з більшою 

ймовірністю стане в нагоді в майбутній професійній діяльності, оскільки він має вищі 
шанси на тривалу підтримку. 

Показник «рейтинг середовища програмування» визначає рівень популярності 
середовища програмування серед користувачів. Більшість рейтингів орієнтується на 

професійні мови програмування, але організація «TIOBE Software» має у своєму 

рейтингу всі відомі мови програмування [42]. Показник оцінено за такою шкалою: 

0 балів – не входить до першої сотні рейтингу; 

1 бал – рейтинг середовища програмування знаходиться в межах 50 – 100; 

2 бали – входить до 50 популярних мов програмування. 

Показник «підтримка користувачів» характеризує наявність різноманітних форм 

підтримки користувачів (користувацька та технічна документація, форуми, групи в 

соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram та ін.). Рівень прояву даного 

показника оцінено за наступними параметрами: 
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0 балів – підтримка користувачів переважно іноземною мовою та наявність 

підтримки користувачів в одній-двох формах;  

1 бал – підтримка користувачів переважно іноземною мовою, однак є мінімальний 

обсяг україномовних засобів підтримки; 

2 бали – засоби підтримки наявні у багатьох формах. 

Показник «розвиток середовища програмування» вказує наближене уявлення про 

актуальність програмного забезпечення. Даний показник оцінено за датою виходу 

останнього релізу: 

0 балів – останній стабільний реліз випущено до 2012 року включно; 

1 бал – останній стабільний реліз випущено в період з 2012-го по 2017-й рік 

включно; 

2 бали – останній стабільний реліз випущено в період з 2018-го року й до 

сьогодні. 
У таблиці 5 наведено результати оцінювання показників критерію «наявність 

підтримки та розвитку» щодо кожного з обраних середовищ програмування. 

Таблиця 5 

Оцінювання середовищ програмування за критерієм  

«популярність та розвиток» 

Показник 

Назва мови 

програмування 

Рейтинг 
Засоби 

підтримки 

користувачів 

Розвиток 

середовища 

Alice 1 0 1 

Blockly 0 1 1 

Kodu 0 1 2 

Scratch 2 2 2 

Snap! 0 1 1 

 

Критерій «професійна спрямованість» характеризує можливості використання 

середовища програмування для розвитку професійних компетентностей майбутніх 

учителів початкової школи. 
Показник «професійна компетентність» характеризує можливість використання 

середовища програмування для формування професійних компетентностей майбутніх учителів 

початкових класів відповідно до професійного стандарту [43].  
Показник «професійна діяльність» характеризує можливість використання середовища 

програмування в майбутній професійній діяльності. 
Показник «відповідність програмам НУШ» характеризує можливість використання 

середовища програмування на уроках інформатики в початкових класах відповідно до типових 

освітніх програм для НУШ [44], [45].  

У таблиці 6 наведено результати оцінювання показників критерію «дидактична 

відповідність» щодо кожного з обраних середовищ програмування. 

Таблиця 6 

Оцінювання середовищ програмування за критерієм  

«професійна спрямованість» 

Показник 

Назва мови 

програмування 

Професійна 

компетентність 

Професійна 

діяльність 

Відповідність 

програмам 

НУШ 

Alice 1,5 1,5 1,7 
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Blockly 1,7 1,8 1,9 

Kodu 1,7 1,5 1,8 

Scratch 1,9 2 2 

Snap! 1,8 1,9 2 
 

Для кожного з середовищ програмування обчислимо суми нормованих оцінок за 
формулою: 

 

� =� 1
����	




���
∗ ��  (1) 

де n – кількість показників, xi– оцінка за і-м показником, ����	 – максимально можливе 
значення оцінки за і-м показником.  

У таблиці 8 наведено суму нормованих оцінок середовищ програмування за всіма 

критеріями.  

Таблиця 8 

Порівняльний аналіз середовищ візуального програмування за всіма критеріями 

Критерій 

Назва мови 
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Alice 3,00 1,65 1,83 1,00 2,35 9,83 

Blockly 3,00 2,70 3,33 1,00 2,7 12,73 

Kodu 1,33 1,70 1,00 1,50 2,5 8,03 

Scratch 2,17 3,85 5,00 3,00 2,95 16,97 

Snap! 2,50 2,15 3,00 1,00 2,85 11,5 

5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Проаналізувавши основні характеристики та особливості середовищ візуального 

програмування, можна зробити висновок, що їх використання в навчальному процесі 
дозволить піднятися на більш високий рівень абстракції, а це, своєю чергою, дасть 

можливість позбавити програмування кастовості та закритості, зробити його більш 

доступним для широкого кола осіб. 

Упровадження візуальних середовищ програмування в процес підготовки 

вчителів початкової школи дозволить створити необхідні умови для підвищення якості 
освіти за рахунок використання нових педагогічних підходів і впровадження нових 

інформаційних технологій під час аудиторних занять та в позааудиторний час. 

У роботі представлено порівняльний аналіз популярних на сьогодні навчальних 

середовищ візуального програмування. Була запропонована система критеріїв для їх 

оцінювання. Проаналізувавши результати дослідження, можна зробити висновок, що, 

незважаючи на певні недоліки (наприклад, відсутність можливості генерації текстового 

коду), зручними та найбільш придатними для використання в навчанні для розвитку 

ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи є Scratch-подібні середовища 

програмування.  
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З огляду на вищезазначені аргументи Scratch може бути рекомендований закладам 

вищої освіти як доцільний засіб розвитку ІКТ-компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці методики використання 

середовища програмування Scratch у навчальному процесі. 
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Аннотация. Одним из главных заданий учреждений высшего педагогического образования 

является подготовка учителя к жизни в информационном обществе и к использованию 

компьютерной техники и программных средств в профессиональной деятельности. В статье 

раскрыто условия выбора среды программирования как средства развития ИКТ-

компетентностей будущих учителей начальной школы. На основе анализа научных работ 

отечественных и зарубежных ученых установлено, что на начальном этапе обучения 

программированию визуальные среды программирования имеют значительные 

предпочтения по сравнению с текстовыми. Указано группы критериев, влияющих на выбор 

визуальной среды программирования. В группу критериев, связанных с возможностями 

среды программирования, отнесены: наличие поддержки выполнения основных 

математических и логических операций, возможность записи формул в математической 

форме, наличие и поддержка основных алгоритмических конструкций, возможность 

генерации текстового кода критериям «удобство использования на начальном этапе 

обучения»: визуальную привлекательность и удобство интерфейса, сложность создания 

программы, наличие методического обеспечения. Технологический критерий включает 

следующие показатели: кроссплатформенность, поддержка робототехнических 

конструкторов, наличие мобильной и онлайн версий, вид лицензии, поддержка и развитие 

среды. В работе представлены сравнительный анализ популярных на сегодняшний день 

учебных сред визуального программирования (Alice, Google Blockly, Kodu, Scratch, Snap!) 

по всем критериям и показателям. Определено, что в соответствии с указанными 

критериями и показателями наиболее целесообразными, удобными и эффективными 

средами визуального программирования для формирования ИКТ-компетентности будущих 

учителей начальной школы, несмотря на определенные недостатки, являются Scratch и 

Scratch-образные среды.  

Ключевые слова: язык программирования; среда программирования; блочная среда 

программирования; критерии отбора; учитель начальной школы, информационно-

коммуникационная компетентность. 
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Abstract. One of the main tasks of institutions of higher pedagogical education is the teacher 

training for life in the information society and for computer technology and software application in 

professional activity. The article reveals the conditions for choosing programming environment as 

a means of developing ICT competence of future primary school teachers. The analysis of 

Ukrainian and foreign scientists' works shows that block visual programming languages have 

significant advantages over the text ones at the initial stage of programming training. The groups 

of criteria that influence the choice of visual programming environment are defined. The 

availability of support for performing basic mathematical and logical operations, the possibility to 

write formulas in mathematical form as well as the availability and support of the basic 

algorithmic constructions refer to the group of criteria related to the features of the programming 

environment. The criteria related to the possibility of using the environment at the initial stage of 

programming languages training contain the simplicity and convenience of the interface, the 

availability of instructions and manuals, the versions of programs that can be used free of charge. 

The technological criteria include the following indicators: a crossover form, the support for 

robotic designers, the availability of mobile and online versions, a license type, the support and the 

development of the environment. The paper presents a comparative analysis of present-day 

popular visual programming environments by all criteria and indicators (Alice, Google Blockly, 

Kodu, Scratch, Snap!). It has been determined that according to the mentioned above criteria and 

indicators, the most expedient, suitable and effective visual block programming environment for 

the formation and the development of ICT competence of future primary school teachers, despite 

some certain shortcomings, is Scratch and Scratch-like environments. 

Keywords: a programming language; programming environment; block programming 

environment; selection criteria; a primary school teacher. 
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