
12 ПОРАД, ЯК ШВИДКО 
ВИВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ І ЯК 
ЦЕ ЗРОБИТИ ОНЛАЙН 
   
 
Україна потрапила до переліку країн з середнім рівнем володіння англійською 
мовою, випередивши сусідню Росію, яку віднесли до країн з низьким рівнем 
знання цієї мови. Про це свідчить рейтинг English Proficiency Index. Проте, 
вивчення англійської – на сьогодні актуальне для багатьох українців 
питання. Tvoemisto.tv зібрало корисні поради, як спростити і пришвидшити 
вивчення іноземної мови, та перелік сайтів, на яких зручно вивчати 
англійську. 

 
ФОТО: WALLSTREETINSANITY 
Згідно з рейтингом, Україна посіла у рейтингу 27-му сходинку. Росія – на 31-ій сходинці. 
Найкраще розмовляють англійською у скандинавських країнах. До групи країн з дуже 
високим рівнем володіння цією мовою увійшло сім держав, серед яких Швеція, Норвегія, 
Нідерланди, Естонія, Данія, Австрія та Фінляндія. Високий рівень знань іноземної мови 
відзначають у Польщі, Угорщині та Словенії. Лідер рейтингу – Швеція. Серед країн, де 
найгірше розмовляють англійською, опинилися Ірак, Саудівська Аравія та Алжир. 
Загалом індекс володіння англійською охоплює 60 країн світу, пише Європейська правда. 
Водночас, як стверджують мовознавці, вивчити мову самостійно не так важко. Існує 12 
простих правили, які допоможуть вивчити іноземну, пише видання Lifehacker. Ми 
пропонуємо переклад і конспект цієї статті: 

http://tvoemisto.tv/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/9/7026667/
http://lifehacker.ru/2014/06/25/kak-stat-poliglotom/


1. Вчіть правильні слова правильно. Вивчати нову мову означає вивчати нові слова, 
дуже багато нових слів. Але для того, аби вивчить нову мову, ви не повинні вчити усі 
слова! Наприклад, ви, фактично, знаєте усі слова своєї рідної мови, але використовуєте не 
всі. З іноземною мовою така ж ситуація: аби розмовляти іноземною не треба вивчати усіх 
слів. Наприклад, в англійській мові 65% написаного матеріалу включає в себе всього 300 
слів. Це слова, які використовуються найчастіше. Така схема працює й в інших мовах. 
Вивчення слів зручне методом карток: на одному боці написано запитання, на іншому – 
відповідь. 
2. Вивчіть споріднені слова. Ви вже зараз знаєте хоча б кілька слів мови, яку збираєтесь 
вивчати. Тому почати «з нуля», фактично, неможливо. Споріднені слова – це «справжні 
друзі» слів з вашої рідної мови, які мають те ж значення. Наприклад, в романських мовах 
є споріднені з англійськими слова: аction, nation, precipitation, solution, frustration, tradition і 
тисячі інших. Також в багатьох словах зустрічаються слова зі спільним коренем. Шукати 
споріднені слова – гарний метод для вивчення європейських мов, проте, виявляється, і в 
японській можна знайти такі слова. До того ж, почати вивчення зі знайомих слів – значно 
простіше, ніж з цілком незрозумілих. 

 
3. Не обов’язково подорожувати. Повітря іншої країни не змусить вас заговорити новою 
мовою. Якщо вам потрібно зануритися в іноземну мову, її можна слухати, зокрема, за 
допомогою ресурсу Tunein.com, де зібрано понад 100 000 іноземних радіостанцій. З такою 
назвою є і безкоштовний мобільний додаток. Також можна використовувати відеоролики 
на YouTube Trends Dashboard чи фільми та серіали іноземними мовами. 
4. Тренуйтесь по Skype і не тільки. Наступним кроком є спілкування з носіями мови. 
Взагалі, якщо мета вивчення мови – це спілкування на ній, то цей пункт має бути одним з 
перших. Якщо ви починаєте вчити іноземну мову, небагато часу піде на вивчення базових 
слів і повторення того, що ви вже знаєте, а після цього одразу слід приступати до 
розмов… Знайти носія мови для розмов не так вже й складно, наприклад, на 
сайті Italki.com можна знайти професійних викладачів, неформалье навчання і просто 
співрозмовників. 

https://www.youtube.com/trendsdashboard
http://www.italki.com/


5. Не витрачайте кошти. Найкращі ресурси – безкоштовні. Багато знань можна справді 
отримати безоплатно. На Duolingo є хороші безкоштовні куси іноземних мов. Тут все 
представлено в ігровій формі. На BBC languages можна вивчити основні фрази понад 40 
мов. За допомогою сервісу Interpals можна знайти товариша для переписки з іншої країни, 
а на My Language Exchange можна знайти людей для переписки, які вивчають ту ж мову, 
що й ви. 
6. Дорослим легше вивчати іноземні мови, ніж дітям. Маючи запас ресурсів для 
вивчення мови, треба вирішити основну проблему: це сумнів у власних можливостях та 
неправильна оцінка свого потенціалу. Як показує дослідження Університету Хайфи, 
дорослим краще даються іноземні мови, ніж дітям. На відміну від дітей, дорослі 
інтуїтивно розуміють правила. Тому здаватися не варто. 
7. Поповнюйте свій словниковий запас з допомогою мнемоніки. Механічного 
повторювання недостатньо. Попри те, що часто повторюване слово може карбуватись у 
вас в пам’яті. Проте для сів, які складно запам’ятовуються, можна використовувати 
мнемоніку – мистецтво запам’ятовувати. Наприклад, придумати коротку смішну історію, 
яка буде асоціюватися з цим словом. А також можна використовувати 
ресурс memrise.com. 
- 

https://ru.duolingo.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/
http://www.interpals.net/
http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.memrise.com/
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