
7 секретів вивчення англійської мови 
 

Вивчення іноземної мови – мистецтво! 

 
Мистецтво, тому що воно вимагає не 

тільки бажання і дії, але й особливих знань. 

Можна витратити роки на вивчення 

англійської мови, але так і не отримати 

бажаний результат. І справа зовсім не у 

відсутності здібностей до вивчення! 

Ті, кому легко вдається освоїти іноземну мову, 

роблять це не завдяки«вродженим здібностям», а зарахунок свідомого чи 

несвідомого дотриманнясхожих принципів. 

LinguaLeo активно використовує 7 секретів успішного освоєння 

англійської мови.   

  

Секрет 1: мотивація  

Головне – освоєння іноземної мови повинно приносити вам 

задоволення. Так багато задоволення можна отримувати від самого процесу! 

Подумайте, що ви любите робити? 

Може бути, ви любите слухати музику, дивитися фільми або презентації 

цікавих особистостей?  

Можливо, ви любите читати, слухати аудіокниги або обговорювати 

новини?  

Уявіть на хвилинку, який світ відкривається вам, коли ви починаєте 

вивчати іноземну мову. Ви вільні робити все, що любите, але вже на новому 

мовою, всередині нової культури, ментальності, історії. І це надзвичайно 

чудово! 

Кращі психологи і педагоги прийшли до висновку, що успіху процесу 

навчання завжди супроводжує інтерес і задоволення. Це одна сторона 

медалі. Інша сторона полягає в тому, щоб усвідомити для себе важливість 

отриманого в майбутньому 

результату. Здорово помріяти про те, які 

можливості перед вами з’являться, коли ви 

зможете безперешкодно розуміти живу 

англійську мову і вільно говорити з носіями 

англійської мови на будь-які теми. Мало того, 

що ви відкриєте для себе цілий світ культури 

Великобританії, США, Канади та інших країн. 
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Ви зможете відчути, що стали більш затребуваним фахівцем, отримали 

додаткові навички та переваги. Адже володіння англійською є істотним 

доповненням до будь-якої професії. Прикрийте очі, уявіть, як здорово вільно 

спілкуватися англійською, помрійте. Візуалізація майбутнього результату 

дасть вам багато енергії, дасть поштовх і імпульс до розвитку здатності 

говорити іноземною мовою.   

 

  Секрет 2: сприйняття автентичнї, живої мови   

Навчальні аудіозаписи можуть здаватися більш простими для освоєння, 

адаптовані книжки – легше в читанні, мова інших вивчають – зрозуміліше. 

Але щоб швидко освоїти іноземну мову, дуже важливо слухати живу мову з 

життя. 

Справжні навички володіння мовою купуються тільки при освоєнні 

автентичного контенту: фільмів, пісень, аудіокниг і презентацій від носіїв 

мови; реальної мови британців, канадців і американців. Це і є справжні 

Джунглі англійської мови, які вам варто підкорити. 

Вбираючи жива мова, записану і живу мову носіїв мови, ви купуєте 

навички, які вам не дасть жоден підручник або самовчитель. Повірте на 

слово! З кожною новою піснею, статтею, книгою або фільмом в оригіналі, які 

ви освоїли, ваші здібності і впевненість у своїх силах будуть зростати. 

Живі мова і мова гарні й тим, що вони 

глибше впливають на свідомість, 

викликають стійкі асоціації. Слова 

запам’ятовуються легше в контексті 

реальної мови чи твори, а не навчального 

награного тексту. 

Ще одним важливим плюсом 

автентичного контенту є те, що ви можете 

привчати себе до правильної вимови. Не мучте свої вуха тим, що ріже слух 

носіїв мови. Краще відразу ж поринути в сприйняття грамотної і правильно 

усної мови. Тоді й ваше вимова набагато швидше наблизиться до 

оригінального, а не до вимови з російським акцентом. 

 

Секрет 3: моделювання та копіювання 

Чи знаєте ви, як вивчають мову діти? Основний прийом, який успішно 

використовують діти для освоєння рідної мови – наслідування і копіювання. 

Протягом кількох років діти з цікавістю і завзятістю повторюють всі 

почуті від оточуючих слова: «лофка» поступово стає «ложкою», а «добле» 

після десятка повторень набуває форму «добре». 



Основи мови діти освоюють за період з трьох до п’яти років. Однак, це 

пов’язано ще і з тим, що вони не тільки вивчають новий для себе мову, а й 

формують «з нуля» всі базові мовні навички. Разом з першими вимовленими 

словами формуються і артикуляційний апарат, мислення, пам’ять. 

Ми ж, дорослі, маємо величезну перевагу перед дітьми в процесі 

вивчення іноземної мови! Ми вже знаємо, як мінімум, одна мова. У нас вже 

розвинені артикуляційні м’язи, мислення, образна і моторна пам’ять, 

слух. Якщо ми знаємо хоча б одну мову, у нас вже достатньо здібностей до 

освоєння інших мов. Єдина проблема може бути пов’язана з тим, що деякі з 

нас «забули», як вони вивчали свою першу мову. 

Почув незнайоме слово англійською – поступите як дитина! Повторіть 

його, «спробуйте на смак», уявіть собі значення цього слова, подивіться з 

цікавістю на літери, якими це слово записано. Порівняйте свою вимову з 

оригіналом. Якщо ви активно використовуєте наслідування і копіювання в 

процесі вивчення мови, ваші шанси на успіх потроюються!   

 

Секрет 4: взаємовплив 

Сприйняття на слух, здатність говорити, читання, письмо, почуття 

правильності, знання граматики і стилю, активний і пасивний словниковий 

запас – це ваші навички володіння мовою. 

Розвиток і тренування кожного з мовних навичок впливає на розвиток 

інших. У листі з третім секретом багато говорилося про важливість 

копіювання та наслідування. Насправді, цей прийом задіє кілька мовних 

навичок, які розвиваються паралельно. 

Коли ви чуєте і слухаєте мова носіїв мови, ви активно розвиваєте не 

лише сприйняття на слух, а й вимова. Особливо, якщо використовуєте вже 

згадуваний вище прийом промовляння про себе 

слідом за диктором. 

Далі, при читанні вголос, ви не тільки 

тренуєте вимова, але і слухаєте себе, порівнюючи 

свою вимову з «еталоном». При всіх цих діях ви 

несвідомо закладаєте у себе основи граматики та 

стилю, що вивчається. Не кажучи вже про те, що з 

кожним прослуховуванням і промовлянням часто 

використовувані слова і їх значення запам’ятовуються все міцніше. 

Мислення і мова також дуже взаємопов’язані! Не дарма одним з 

критеріїв вільного володіння мовою вважається здатність «думати на 

ньому». Через деякий час після активного вивчення в голові починають 

з’являтися самі собою, нехай поки що й не дуже складні, фрази на іноземній 

мові. Не бійтеся і не блокуйте цей процес. Так наш мозок опрацьовує новий 



матеріал. Мине кілька місяців вивчення за даною методикою, і ви дійсно 

зможете думати англійською!  

  

 Секрет 5: оптимальна інтенсивність 

Ні для кого не секрет, що освоїти іноземну мову, займаючись раз на 

тиждень по годині, практично нереально. Якщо узагальнити рекомендації 

різних педагогів і лінгвістів, вийде, що найбільш оптимальний режим – 

займатися по 2-3 години щодня протягом року. Тоді через рік занять, навіть 

якщо починали з нуля, ви зможеш практично вільно розуміти і 

висловлюватися на іноземній мові. 

Так, звичайно, деякі мови складніше, деякі простіше в освоєнні. На 

результат також впливає методика навчання. І за пропонованою 

LinguaLeo методикою отримати потрібний результат більш ніж реально! 

З методикою ми розібралися, вирішимо питання з інтенсивністю. 

Подумайте, за який термін ви б хотіли домогтися 

поставленої мети? 

Якщо ви згодні на те, щоб освоїти англійську через 

три роки, то можете сміливо займатися по годині в 

день. Займаючись по півтора-2:00, ви скорочуєте 

термін досягнення мети вдвічі. Займаючись по два-

3:00, ви прискорюєте прогрес вже в три-чотири рази! 

Залежність інтенсивності та прогнозованого 

терміну досягнення мети нелінійна. Вигідніше 

займатися більш інтенсивно, тому що тоді процеси 

вироблення мовних навичок відбуваються набагато 

швидше. Ваші підсвідомість і свідомість будуть отримувати достатньо нової 

інформації про і на іноземній мові. Почне швидко формуватися новий 

мовний центр в мозку. 

Є така метафора, що освоєння іноземної мови більше нагадує не 

марафон, а підйом на крижану гірку. Набагато важливіше, з якою 

інтенсивністю ви займаєтеся, ніж те, як довго ви це робите. Для того, щоб 

піднятися на крижану гірку, потрібен досить сильний імпульс. Подумайте 

про це і прийміть рішення, яка повинна бути інтенсивність ваших 

занять. Єдиним обмеженням тут буде дотримання першого принципу – 

отримувати від процесу задоволення. 

Не варто змушувати себе сидіти по 3-5 годин, «вивчаючи» мову, краще 

просто робіть те, що вам подобається. Хваліть себе за те, що рухаєтеся до 

мети ретельно і цілеспрямовано!   
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 Секрет 6: регулярність  

Попередній секрет був пов’язаний з інтенсивністю. 

Регулярність в процесі освоєння мови навіть важливіше інтенсивності. 

Краще займатися кожен день по 1.5-2 години, ніж 

цілий день просидіти надвивченням англійської, а потім на тиждень закинут

и все. 

Всі успіхи, пов’язані з саморозвитком, від спортивних нагород до 

професійних перемог, досягаються шляхом регулярної, інтенсивної, 

цілеспрямованості тренування, яка, в ідеалі, доставляє задоволення. 

Застосуйте принцип регулярності до свого процесу освоєння англійської 

мови, і результат не змусить себе довго чекати! В результаті у ваc 

виробитьсязвичка освоювати і практикувати мову, а з нею прийде і стійкий 

прогрес. 

 

 Секрет 7: індивідуалізація, практичність і ефективність 

Кожен з нас має унікальні особливості і якостями. У справі підкорення 

мовних джунглів дуже важливо використовувати всі 

свої переваги і взяти до уваги слабкі сторони. Не 

бійтеся експериментувати і модифікувати 

пропоновану методику вивчення мови під себе. 

Можливо, у вас дуже добре розвинена зорова або 

слухова пам’ять. Або ж ви найкраще запам’ятовуєте 

матеріал після того, як перепишете його своїми 

руками. Можливо, варто поділитися з ким-небудь 

цікавою інформацією, щоб вона міцно закріпилася у 

свідомості. Або ж ви можете бути дослідником, тоді сміливо шукайте 

додаткові матеріали, щоб закріпити той чи інший освоюваний ділянку. 

Намагайтеся знайти такі інструменти, способи і прийоми вивчення 

мови, які будуть допомагати вам. Ми дуже сподіваємося, що 

сервіс LinguaLeo виявиться для вас одним з найкращих помічників! Ми 

постійно додаємо нові можливості, розширюємо функціонал і працюємо над 

зручністю, щоб ви могли все більш ефективно і цікаво вивчати англійську 

мову! 

Джерело  LinguaLeo 
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