
 
 

161 

ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SCRATCH У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

 

USAGE OF SCRATCH ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF 

FUTURE TEACHERS TRAINING 

 

Вікторія Корецька, Світлана Шлянчак 

Viktoriya Koretska, Svitlana Shlianchak 

 

Анотація 

У статті представлено досвід, набутий у процесі викладання дисципліни «Основи 

інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології 

навчання» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка. А саме, вивчення тем, що пов’язані з прийомами роботи в 

середовищі Scratch. Описано основні напрямки роботи з вивчення елементів 

програмування, наведено приклади завдань щодо виконання алгоритмів малювання і 

створення анімованих об’єктів (за варіантами). Детально розглянуто приклад щодо 

створення інтерактивних анімаційних матеріалів, які можуть стати основою для 

формування портфоліо майбутнього вчителя. Акцентовано увагу на існуванні Scratch-

співтовариства, що дозволяє колективно працювати над проектами, здійснювати їх 

обговорення та обмін результатами.  

 

Annotation 

The article presents the experience gained during teaching "Fundamentals of computer 

study with elements of programming and modern informational technology of teaching", 

specifically, the study of the topics relating to methods of work in the Scratch environment. 

The basic directions of work on the study of elements of programming are described, the 

examples of tasks as for implementation of algorithms for drawing and creation of animated 

objects are given in the article. The author studies in details the example of creation of 

interactive materials which could form the basis for the formation of future teachers’ 

portfolio. Much attention is paid to the existence of Scratch-society, which allows working 

collectively on projects, discussing them and exchanging results. 

Ключові слова: Scratch, середовище Scratch, спрайт, скрипт, анімація, анімований 

об’єкт, Scratch-товариство. 

Key words: Scratch, Scratch environment, sprite, script, animation, animated object, 
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Вступ 

 

Стрімке оновлення української освіти передбачає публічне та дискусійне 

обговорення пропозицій щодо внесення змін до навчальних програм, зокрема, у 

початкових класах. А саме, вчителі, батьки та науковці мали змогу вносити пропозиції 

під час відкритого обговорення, що реалізовувалось на платформі EdEra. Після 

розгляду рекомендацій та зауважень прийняті зміни були затверджені рішенням Колегії 

МОН від 4 серпня 2016 року, а оновлені програми оприлюднені на сайті МОН 

11 серпня цього ж року (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
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shkola.html). Аналіз оновленої програми вказує на вилучення та скорочення деяких тем 

з програми «Інформатика» для загальноосвітніх навчальних закладів, школа І ступеню. 

Таке рішення дозволило повернути тему «Команди і виконавці» в 2 клас (без вживання 

слова «алгоритм»), яка є пропедевтичною з програмування.  

У Пояснювальній записці до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2-4 класів зазначено, що вивчення пропедевтичного курсу «Інформатика» 

сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів/школярок ключових 

компетентностей (предметна ІКТ-компетентність, міжпредметні, комунікативні та 

соціальні компетентності).  

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов’язують з технологічними, 

телекомунікаційними, алгоритмічними та логічними вміннями учнів. Зазначимо ті, які 

відносять до алгоритмічних та логічних вмінь дітей молодшого шкільного віку: 

формулювання команд для виконавця, складання алгоритмів за зразком, пошук 

помилок у послідовності команд, аналіз змісту завдань на складання алгоритму для 

виконавців; пошук різних варіантів виконання завдань, вибір та обґрунтування 

найефективнішого варіанту виконання; розрізнення алгоритмічних структур 

(слідування, цикли, розгалуження); створення та виконання алгоритмів у визначеному 

середовищі; розрізнення істинних та хибних висловлювань, формулювання 

висловлювань із логічним слідуванням. Перерахуємо теми зі змісту навчального 

матеріалу, в процесі вивчення яких учні набувають зазначених умінь: «Команди та 

виконавці» (2 клас), «Алгоритми і виконавці» (3 клас), «Алгоритми з розгалуженням і 

повторенням» (4 клас) інші.  

Модернізація сучасної національної освіти пов’язана з орієнтацією на діяльнісний 

підхід, його реалізацією та формуванням в учнівської молоді життєвих компетенцій. 

Тому в процесі підготовки студентів (за напрямами підготовки: «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта») спостерігаємо суперечність між швидким оновленням змісту 

предмета «Інформатика» у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема у початковій 

школі, і недостатньою готовністю майбутніх вчителів до розв’язування задач із 

застосуванням алгоритмічного підходу. Саме ці студенти зможуть в майбутній 

професійній діяльності залучити школярів до програмування, що, в свою чергу, веде до 

розвитку їхнього алгоритмічного мислення. 

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка (ЦДПУ) студентам згаданих вище напрямів підготовки 

викладається дисципліна «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні 

інформаційні технології навчання». Цей курс складається з трьох модулів: основи 

інформатики, елементи програмування і сучасні інформаційні технології навчання. 

Перший модуль не є новим, оскільки його теми охоплюють загальні відомості з основ 

інформатики (апаратне забезпечення інформаційних систем, операційні системи, 

прикладне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка, текстовий і табличний 

процесори, бази даних та системи управління базами даних). Вважаємо за необхідне 

зазначити, що особливості викладання тем, які відносяться до модуля «Сучасні 

інформаційні технології навчання» розкрито нами раніше [14]. Особливої актуальності 

надаємо вивченню тем з модуля «Елементи програмування», зокрема вивченню 

основних положень програмування у середовищі Scratch.  

 

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

У шкільних підручниках приділяється значна увага основним прийомам роботи в 

середовищі Scratch, а саме складанню алгоритмів для виконавця [7, 8]. Більш детально 

можливості програмування в Scratch висвітлюють у своїх роботах такі вчені, як 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
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Є. Д. Патаракін, Т. Є. Сорокіна [10, 11, 12]. В літературі представлено різні напрямки 

роботи у середовищі Scratch: розробка інтерактивних дидактичних матеріалів, 

реалізація графіки, моделювання, проектування, побудова соціальної мережі для 

обміну власними проектами, підтримка самостійного навчання студентів та робота у 

співпраці інші [4, 5, 6, 9, 13]. 

Аналіз публікацій в іноземних виданнях свідчить про накопичення значного 

досвіду щодо впровадження середовища програмування Scratch у навчальний процес, а 

саме з цієї тематики розроблені курси в Гарвардському університеті, Каліфорнійському 

університеті у Берклі, коледжі Нью-Джерсі інших [1, 2, 3]. Автори статті [3] показують 

як зацікавити студентів, які вивчають комп’ютерні науки, та досвідчених програмістів 

до роботи в Scratch. До речі, учасникам навчання курсу CS50 Гарвардського 

університету, який набув широкого розголосу в інтернет-спільноті, на початковому 

етапі пропонувалось виконати завдання, реалізувавши його саме в середовищі Scratch. 

Проходження цього курсу є безкоштовним для всіх бажаючих отримати ґрунтовні 

знання з основ програмування (http://platfor.ma/mozhlivosti/cources/cs50-osnovi-

programuvannya/).  

Мета статті. Використання середовища Scratch у початкових та середніх класах, 

а також вивчення елементів програмування зі студентами напрямів підготовки 

«Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» викликає необхідність показати можливості 

роботи в середовищі програмування, поєднуючи вивчення алгоритмізації 

(алгоритмічних структур: розгалуження, цикли інші) та елементів графічного 

інтерфейсу. Тому мета статті – охарактеризувати напрямки роботи з вивчення 

елементів програмування у середовищі Scratch з досвіду навчання студентів за 

напрямами підготовки «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».  

 

2. Методи дослідження 

 

У процесі дослідження використано такі методи науково-педагогічного 

дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація методичних матеріалів з 

проблеми використання середовища Scratch і педагогічне спостереження. 

 

3. Виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми 
 

У даній статті розглядається доцільність використання середовища Scratch у 

процесі підготовки майбутніх учителів молодших класів у курсі «Основи інформатики 

з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання» (модуль – 

елементи програмування). У літературі розглядають основні можливості Scratch та 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс цієї програми для заохочення учнів вивчати 

програмування. Нами в роботі будуть продемонстровані приклади певних авторських 

завдань (за варіантами), що стимулюють студентів до постійного навчання та набуттю 

їхнього досвіду щодо розробки власних навчально-методичних матеріалів. 

 

4. Виклад основного матеріалу 

 

Scratch є середовищем об’єктно-орієнтованого візуального програмування, яке 

надає можливості створювати комп’ютерні анімації, мультимедійні презентації, 

інтерактивні матеріали у вигляді історій та ігор, моделі та ін. Scratch є вільно 

розповсюджуваною в навчальних цілях програмою, яку можна завантажити з 

офіційного сайту розробників за адресою: http://scratch.mit.edu 

(https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/). На сайті є можливість створювати проект в он-лайн 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/
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режимі. Зазначимо, що в програмі передбачено вибір мови, тому програмування 

здійснюється на зрозумілій користувачу мові.  

Програмування у зазначеному середовищі відбувається наступним чином: 

користувачі «збирають» програму (скрипт) із блоків, також деякі блоки можна 

вбудовувати один в одного, виключаючи можливість виникнення синтаксичних 

помилок. У середовищі Scratch виконавцями є спрайт (-и) і сцена. Об’єкт, який 

пов’язують із певним зображенням та набором змінних і скриптів для визначення його 

поведінки називають спрайтом. За замовчуванням таким виконавцем виступає так 

званий «рудий кіт», який може рухатися, говорити, змінювати зовнішній вигляд та 

взаємодіяти з іншими виконавцями на сцені. Спрайт можна змінювати, імпортувавши 

його образ із вбудованої бібліотеки, в якій передбачені такі категорії: тварини, 

фантастика, літери, люди, речі, транспорт. Також вміст бібліотеки можна доповнювати 

іншими файлами. Звертаємо увагу, що образ спрайта можна створювати, 

використовуючи вбудований графічний редактор або інші програми.  

Команди, які виглядають як блоки, об’єднані в певні групи: «Рух» (здійснення 

переміщення спрайтів), «Вигляд», (зміна образів спрайта, його текстові діалоги) «Звук» 

(звукові команди, гучність, темп), «Олівець» (побудова графічних зображень), 

«Керувати» (організація циклів, розгалужень), «Датчики» (інформація про дотикання 

об’єктів та визначення відстані між ними ), «Оператори» (здійснення математичних та 

логічних операцій, вибір випадкового числа), «Змінні» (створення змінних, присвоєння 

їм певних значень).  

 

4. 1. Приклади завдань щодо виконання алгоритмів малювання і створення 

анімованих об’єктів 

 

Нами розроблені завдання, що дозволяють продемонструвати роботу в середовищі 

по створенню орнаментів та створенню анімованих об’єктів. Кожен студент у групі 

виконує індивідуальне завдання. Розглянемо декілька прикладів, реалізацію яких 

наведемо використовуючи можливості середовища Scratch. 

 

4. 1. 1. Створення орнаменту 

 

Студентам дається завдання створити орнамент з відомими довжинами відрізків, 

визначивши напрям руху та кількість повторень (рис. 1). Для написання скрипта 

необхідно використати команди з категорій «Рух», «Олівець» і, звичайно, «Керувати». 

 

 
 

Рис. 1. Побудова орнаменту з довжиною відрізка 20 кроків 

 

Послідовність використаних вказівок представлена на рис. 2. Звертаємо увагу, що 

на початку спрайт був переміщений у точку на сцені із заданими координатами, потім 

застосовано команду з очищення сцени та відповідні до завдання дії щодо переміщення 

об’єкта. 
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Рис. 2. Вигляд скрипта для побудови орнаменту 

 

В рис. 3 наведемо приклади завдань, що пропонуються студентам. 

 

 

    

  
(50; 20; 30; 20) (10; 30)  (20; 20; 40) (50; 20; 10; 10) (10; 50; 20; 

10) 

 

Рис. 3. Варіанти для побудови орнаменту 

 

 

4. 1. 2. Створення анімованих об’єктів 

 

Наведемо приклад створення скрипта для анімації послідовно змінюючи образи 

об’єктів з певною затримкою в часі. Створимо три образи об’єкта, які відповідають 

різним стадіям анімування. Для цього використовуємо знайдені зображення в мережі 

інтернет або малюємо засобами вбудованого графічного редактора (рис. 4). Перед 

роботою в середовищі Scratch студенти вивчають основні прийоми роботи з 

графічними редакторами Paint, Inkscape, Gimp (модуль «Основи інформатики») та 

набувають умінь щодо малювання та редагування растрових і векторних зображень.  
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Рис. 4. Імпортовані образи спрайта 

 

Для реалізації анімації об’єкта використовується цикл «завжди», в тілі якого 

відбувається послідовна зміна образів з затримкою в 1 секунду. На рис. 5 представлено 

скрипт, що відображає послідовність команд, зібраних із певних блоків (категорії 

«Вигляд» і «Керувати»).  

 

 
 

Рис. 5. Вигляд скрипта, що демонструє циклічність зміни образів спрайта 

 

Студентам пропонуємо аналогічні до наведеного вище прикладу завдання, задаючи 

різні вигляди образів спрайту. Представимо декілька варіантів завдань, 

використовуючи вбудовані зображення, що містяться в бібліотеці: 

 

    ; 

    ; 

    ; 

     та ін. 
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4. 2. Приклади завдань зі створення інтерактивних матеріалів 

 

Scratch-середовище надає можливості створювати інтерактивні матеріали, 

наприклад, можна заохочувати студентів до створення презентацій, які можна 

використовувати в навчальній діяльності та виховній роботі. Звертаємо увагу, що за 

допомогою розробленої програми можна демонструвати різні природні явища, 

історичні події, проводити експерименти, задаючи певні значення змінним. Також 

можна створювати вітальні листівки, виховні презентації та інші матеріали, які 

наповнюватимуть портфоліо майбутнього вчителя.  

Акцентуємо увагу, що особливістю створення таких матеріалів є планування 

сюжету та продумування сцен, спрайтів (персонажів), образів, діалогів, положення 

іншого. Таким чином, на цьому етапі програмування займає тіньову позицію, а Scratch 

виступає для студентів середовищем для реалізації творчих ідей. Пропонуємо залучати 

студентів до колективної роботи, розподіляючи ролі між учасниками: написання 

сценарію, діалогів, продумування персонажів; прорисовування фонів, персонажів, їх 

образів; написання програми (компонування скрипту) інше.  

Розглянемо приклад створення анімаційної вітальної листівки зі святом Нового 

року. На рис. 6 представлено вигляд вітальної листівки на етапі відображення вихідних 

даних та результату виконання програми.  

 

    
 

Рис. 6. Приклад анімаційної листівки на початку та по завершенню виконання 

програми 

 

Сценарій створення такої вітальної листівки містить наступні дії: користувач 

натискає на довільну ялинкову іграшку, іграшка переміщується, після натискань на всіх 

іграшках з’являється привітання із текстом «З Новим роком!!!», який постійно змінює 

колір.  

Для реалізації такого завдання необхідно створити сім спрайтів: п’ять спрайтів для 

ялинкових іграшок, спрайт з інструкцією для користувача «Натискайте на ялинкові 

іграшки» і спрайт «З Новим роком!!!». Також необхідно змінити фон сцени, 

використавши інструмент для створення градієнтної заливки. Для кожного спрайту 

ялинкової іграшки створити скрипт, що перемістить об’єкт у вихідну позицію (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Переміщення спрайту в точку із заданими координатами 
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Для кожного спрайту створити відповідний йому скрипт, який при натисненні на 

ялинковій іграшці вказівником миші перемістить її в точку із заданими 

координатами (рис. 8). Аналогічні дії виконуємо для всіх спрайтів у вигляді ялинкових 

іграшок. 

 

 
Рис. 8. Переміщення спрайту вгору та зміна значення лічильника 

 

Відповідно до сценарію текст «З Новим роком!!!» повинен з’явитися на екрані 

після того, як всі іграшки будуть переміщені. Тому необхідно ввести лічильник для 

ялинкових іграшок, створивши змінну «Лічильник» та додати до скрипта кожного 

спрайта команду збільшення лічильника на 1 (рис. 9). На початку роботи зі скриптом 

змінну «Лічильник» необхідно обнулити, інакше при повторному запуску програми 

лічильник буде містити попередні дані. Аналогічні дії виконуємо для всіх спрайтів у 

вигляді ялинкових іграшок. 

 

   
Рис. 9. Вигляд скриптів до спрайтів ялинкових іграшок 

 

На початку програми користувач повинен бачити текст «Натискайте на ялинкові 

іграшки», тому цей спрайт створюється засобами вбудованого графічного редактора, 

змінивши розмір і колір тексту. Передбачено зникнення інструкції після натискання 

покажчиком миші на довільну іграшку. А саме, лічильник буде дорівнювати 1, тому 

спрайт можна приховати за допомогою блоку з категорії «Вигляд». Схожі команди 

додаємо до спрайту «З Новим роком!!!», перевіривши чи рівне значення лічильника 

п’яти та застосувавши команду для зміни кольору (рис. 10).  
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Рис. 10. Скрипти до спрайтів з текстом 

Кожен студент в групі виконує своє індивідуальне завдання, більшість з них 

проявляють творчі здібності щодо створення сценарію. Варіантами до завдання зі 

створення листівки можуть бути різні свята та події (Святий Вечір, день святого 

Валентина (закоханих), день сміху, Великдень або Пасха, день Конституції України, 

день студента інші). Такі завдання викликають у студентів інтерес до навчання, 

мотивують до вивчення елементів програмування у середовищі Scratch, оскільки 

учасники навчання відчувають практичну значущість створених самостійно 

«продуктів».  

 

4. 3. Колективна робота над проектами та обмін результатами через сайт Scratch-

товариства 

 

На головній сторінці співтовариства Scratch (https://scratch.mit.edu/) міститься напис 

зі словами «Create stories, games and animations & share with others around the world», що 

є запрошенням до спільної діяльності користувачів Scratch (створюйте історії, ігри, 

анімацію, діліться з іншими по всьому світу). Кожен незареєстрований користувач 

може переглядати та шукати ідеї серед завантажених у мережу проектів, кількість яких 

вимірюється в мільйонах. Також будь-хто може приєднатися до зазначеного 

співтовариства. Для цього необхідно заповнити запропоновану на сайті форму та, 

пройшовши чотири кроки, стати повноправним учасником об’єднання Scratch (рис. 11).  

https://scratch.mit.edu/
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Рис. 11. Форма для реєстрації у співтоваристві Scratch 

 

Опубліковані власні матеріали підлягають обговоренню, тому можна отримати 

оціночні судження проекту, поради та рекомендації до його вдосконалення. Проекти 

містяться у відведеному в мережі місці (My Stuff), поділяючись на ті, які доступні 

іншим користувачам (Shared Projects) або закриті (Unshared Projects). Нагадуємо, що 

прийоми роботи в середовищі Scratch вивчають студенти в курсі «Основи інформатики 

з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання» (модуль 

«елементи програмування»). А в модулі «сучасні інформаційні технології навчання», 

коли студенти працюють з сервісами web 2. 0, їм пропонується завдання, у процесі 

виконання якого вони реєструються в Scratch-спільноті, переглядають проекти та 

залишають коментарі. 

 

Заключення 

 

Подано особливості використання середовища Scratch у процесі підготовки 

студентів за напрямами підготовки «Початкова освіта» і «Дошкільна освіта». В 

результаті проведеної роботи студенти, які завершили вивчення курсі, продовжують 

використовувати Scratch, зокрема у процесі організації проектної діяльності. При цьому 

створюють проекти за власним бажанням, що вказує на доцільність методичних 

розробок щодо роботи в Scratch- середовищі. Набуті студентами прийоми роботи та 

уміння використовувати алгоритмічні конструкції дають можливість більш ґрунтовно 

та самостійно працювати з програмою.  

Використання середовища Scratch у навчальній діяльності студентів дає 

можливості: активізації процесу їхньої підготовки до навчальних занять; готовності до 

викладання змісту предмета «Інформатика»; створення інтерактивних анімованих 

матеріалів, наповнювати портфоліо власних навчально-методичних матеріалів; 

колективно працювати над проектами та обмінюватися результатами через Scratch-

спільноту; спонукати до самостійної діяльності інше. 
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Вбачаємо доцільність вивчення Scratch на більш поглибленому рівні для 

організації самостійної роботи студентів. Доцільним вважаємо вивчення програми 

Squeak, яка є батьківським середовищем по відношенню до Scratch, проведення 

порівняльної характеристики щодо роботи в Scratch і Squeak. Опрацювання майбутніми 

вчителями початкових класів зазначених тем є поштовхом до ефективного 

використання можливостей розглянутого середовища.  
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