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Останнім часом все більше виникає необхідність комунікацій між вели-

кими групами людей, які не належать до різних національностей та які роз-
мовляють на різних мовах. У технічному та науковому секторі велику роль 
відіграє англійська мова, яка об’єднує науковців усього світу. Звідси виникає 
необхідність у швидкому та комфортному вивченні англійської мови [1–3]. У 
зв’язку з тим що більшість свого часу проводять за мобільним телефоном, 
було вирішено розробити мобільний додаток, який дасть змогу вивчати мову 
у вільний час. 

Метою доповіді є огляд існуючих технологій створення Android – за-
стосунку для вивчення англійської мови. 

В доповіді розглядаються існуючі технології та архітектури розробки 
мобільних додатків. 

Сьогодні існують різні інструменти створення Android застосунку які 
відносяться до нативної розробки або кроссплатформенної.   

Під нативною розробкою розуміють, розробку додатку за допомогою ін-
струментів представлених фірмою Google, розробник використовує стандар-
тну для платформи мову, додаток використовує API які надає інтерфейс. До 
таких технологій відносяться Android SDK, та мови програмування Java і 
Kotlin. 

До позитивних моментів нативної розробки можно віднести: високу 
продуктивність, максимальне використання можливостей платформи, кра-
щий користувацький інтерфейс, краще позиціонування в магазинах додатків. 

Стек технологій кроссплатформенної розробки складається з: Cordova, 
Unity, Cocos2D, Adobe Flash, Xamarin, React Native. 

До позитивних моментів нативної розробки можно віднести: можливість 
повторного використання існуючого коду на інших платформах, економічна 
ефективність, просте і швидке розгортання, покриття більш широкої аудито-
рії, кросплатформені додатки допускають однаковий інтерфейс і UX. 
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