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У сучасному світі інформатизації навіть малюки, які 
не вміють читати і писати, володіють смартфонами та іншими гаджета-
ми. Тому, використання мобільних додатків для вивчення алфавіту, який 
є основою інтелектуального розвитку дитини, є актуальним у наш час. 

Вирушаючи у подорожі, супермаркети тощо, батьки можуть запропо-
нувати своєму малюку гру, яка не тільки захопить його увагу, а й принесе 
пряму користь - допоможе у вивчені алфавіту рідної української мови [1].

Проаналізувавши низку безкоштовних мобільних додатків для ви-
вчення українського алфавіту для дітей, що пропонує відома платфор-
ма Google Play, нами виявлено найбільш популярні серед користувачів. 
Це «Абетка» [2] та «Мишеняткова абетка» [3]. 

Також нами визначено низку порівняльних критеріїв, за якими ми 
проаналізували вищезазначені додатки. Результати порівняльного ана-
лізу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Критерії Мишеняткова абетка Абетка

Зацікавлення 
до гри

В ролі зацікавлення виступає 
мишенятко Круть

Майже відсутнє

Музичний супровід Наявний Наявний
Яскравість Яскраві кольори, які 

з легкістю привертають увагу 
малюка

Яскравість присутня, але не 
достатньо.

Наочність Кольорові персонажі 
передають атмосферу 
дитинства і безтурботності, 
де усе яскраве і казкове.

До букв намальовані 
відповідні картинки.

Порядок 
ознайомлення 
з літерами

Літери з’являються по черзі, 
не за порядком.

Літери представлені 
у вигляді абетки 
з малюнками.

Сюжетна лінія Наявна Відсутня
Наявність 
супроводжуючого 
голосу

Чіткий, інтонаційний голос. Чіткий, інтонаційний голос.
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Наявність оцінки 
схвалення

Наявна, Мишенятко завжди 
каже «молодець».

Наявна, звучить слово 
«чудово».

Помилковість 
завдань

При натисканні неправильної 
літери, вона зникає 
під звуковий супровід. 

При натисканні 
неправильної літери 
з’являється музичне 
попередження.

Наявність 
продовження 
навчання

Після збирання іграшок, 
відповідних певній букві, 
наступне завдання це вибір 
правильної букви відповідно 
іграшці із запропонованих. 
На останньому рівні 
діти можуть складати 
із букв слова різними 
способами, від найлегшого 
до найскладнішого.

Лише вивчення літер

Отже, на нашу думка, більш доцільним для вивчення алфавіту ді-
тьми дошкільного віку є додаток «Мишеняткова абетка». Тому що він 
розроблений у вигляді яскравої та цікавої гри, що мотивує дітей до ви-
вчення алфавіту.
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