
Індивідуальні VS групові заняття? Як обрати 
те,що підходить саме тобі 

  
За вдоволеними відгуками друзів та зручною локацією ти вже обрав 
найкращу мовну школу,  підготував найкрасивіші зошити та олівці, 

надихнувся ідеальною вимовою героїв своїх улюблених англомовних 

серіалів і остаточно вирішив: англійській, у твоїй наповненій справами 

«daily routine», — бути! Тільки одна проблемка: індивідуальні чи групові 

заняття? Це питання постає майже перед кожним, хто вирішує вивчати 

будь-яку іноземну мову із викладачем.  

У цій статті ми розкладемо усе по поличкам та допоможемо 
прийняти рішення, яке буде правильним саме для тебе! 

Чи є єдино правильний вид занять? 
        Високий рівень володіння будь-якою іноземною мовою є 

результатом як і постійної праці над собою, так і результатом системної 

роботи педагога, підбору підручників та навіть кольору стін у 

навчальному класі, які надихаючи одного, можуть зовсім демотивувати 

іншого. Тому ми одразу розставляємо усі крапки над «і»: 
універсального методу вивчення іноземної мови, за використання 
якого абсолютно кожен заговорив би наче native speaker– НЕ ІСНУЄ. 
Кожен з нас – унікальний, неповторний, а отже однозначно відповісти на 

запитання «як краще вивчати англійську: у групах чи індивідуально» 

неможливо.  
 

У цій статті ми підготували для тебе усі переваги та недоліки 

індивідуальних та групових занять, адже кожна форма навчання має свої 

особливості. Тож у чому їхня відмінність? 



  

A few words про індивідуальні заняття англійською  
  

          Тобі більш до вподоби фільм вдома та чайочок з печеньками, аніж 
голосна вечірка у великій компанії? Ти мовчазний і тобі завжди складно 

знайомитися з новими людьми? Або ж твій насичений щоденний графік 

не дає тобі жодної можливості підлаштовуватись під розклад групових 

занять? Тоді радимо звернути  увагу саме на вивчення іноземної мови 

індивідуально із вчителем.  

  

Плюси індивідуальніх уроків: 
  

•      Індивідуальний підхід  
      Будь-які індивідуальні заняття з вивчення іноземної мови 
передбачають вивчення того, що ти буде потрібним та цікавим саме тобі. 

Якщо твоїм «слабким місцем» є граматика або ж тобі необхідно вивчити, 

до прикладу, бізнес-англійську, то ти маєш можливість скласти разом із 

викладачем ту навчальну програму, яка буде адаптована під тебе, що 

допоможе досягти результатів швидше.  

Також під час індивідуальних занять викладач приділяє всю свою увагу 

тільки одному студенту, виправляє помилки та має можливість пояснити 

ще раз тему, яку не вдалося зрозуміти з першого разу. 

•    Flexible time 
       Ти можеш підлаштовувати заняття повністю під свій графік. 
Індивідуальні заняття дають можливість перенести урок на будь-який 

інший день чи годину, коли твої плани неочікувано змінились. Також ти 

можеш обрати сам тривалість заняття, адже для когось півтори години 

часу – зовсім мало, а хтось вже за 45 хвилин почувається like a squeezed 

lemon. 

 

•     Постійна взаємодія із викладачем 



        Оскільки увага викладача спрямована виключно на тебе, ви з ним 

весь урок розмовляєте, взаємодієте і загалом проводите час 

максимально продуктивно. Тебе не відволікають зайві звуки чи розмови 

за сусідньою партою і ти не витрачаєш марно часу, слухаючи як викладач 
десятий раз пояснює матеріал, який ти встиг вивчити byheart, тому, хто 

його не зрозумів зовсім . 

  

  

Мінуси індивідуальних уроків: 
 

•      Costs an arm and a leg 
         Індивідуальні заняття є завжди дорожчими на відміну від групових, 

що часто стає одним із найсуттєвіших з його недоліків, адже не кожен має 

змогу виділити зі свого бюджету трохи більше коштів. 
  

•     Відсутність розмовного середовища 
         Під час індивідуальних занять учень завжди взаємодіє виключно із 

викладачем, не маючи можливості спілкування з іншими людьми. Існує 

термін «peer teaching», яким описується саме та ситуація, коли  

студенти навчаються один в одного. Такий підхід дозволяє підійти більш 

глибоко до вивчення матеріалу, оскільки пояснюючи іншим, людина сама 

краще сприймає, аналізує і запам’ятовує інформацію. 

  
Групові заняття? Why not? 

  
       Чи відомо тобі про те, що багато бізнес-коучів практикують залучення 

працівників різних підприємств та організацій до вивчення іноземних мов 

у групових заняттях в якості тімбілдінгу? Справа в тому, що за допомогою 

такої практики можна не лише покращити рівень своєї англійської, а й 

подолати страх спілкування з людьми або ж повністю зняти дискомфорт 

перебування у компанії. 



 

Плюси групових занять: 
  

•    Розмовна практика 
        Перевіряючи відповіді один в одного, обговорюючи вивчені теми та 

аргументуючи власну думку, ти отримаєш можливість одразу ж 

застосувати вивчений матеріал на практиці. Групові заняття завжди 

передбачають інтерактивну складову. 

  

•    Група триматиме тебе в тонусі 
     Під час групових занять з’являється здорова конкуренція серед 

студентів. Коли ти вивчаєш іноземну мову в групі ти завжди будеш 

прагнути бути кращим за інших або ж просто не відставати. Окрім того, є 

шанс вчитися на чужих помилках. 
 

•    Пильнується регулярність відвідування занять 
       Індивідуальні заняття можна відмінити без докору совісті, що завжди 

може сприяти твоїй ліні чи просто поганому настрою для англійської. Із 

груповими заняттями так не вийде, адже зазвичай вони оплачуються 

наперед і переносити їх заради тебе ніхто не буде, а марно витрачених 

грошей – шкода. 

 

Мінуси групових занять: 
  

•    Неможливість коригувати курс під себе 
      Будь-які групові заняття розробляються так, щоб задовольнити 

потреби якомога більшої кількості людей. Курс групових занять може не 

включати ті теми, які актуальні саме для тебе. 

  

•    I need ATTENTION 



      Обираючи групові заняття, потрібно чітко усвідомлювати той факт, що 

викладач буде розподіляти свою увагу, а відповідно і час, між усіма 

студентами. Групове навчання завжди має чітко спланований темп, що 

унеможливлює навчатись в силу своїх здібності та нахилів. 
In a nutshell 

           Зважаючи на усе вищесказане, слід усвідомлювати, яка мета і 

мотивація вивчення іноземної мови, адже кожна форма навчання має 

свої особливості. Але пам’ятай головне правило – WORK, WORK,WORK 

HARD! 

      Отож, сподіваємося ти визначився, що підходить саме тобі і твоя ціль 

надихає тебе рухатися вперед. Тож break a leg у вивченні англійської 

мови, а ми завжди раді допомогти!  

 
 
 

 

 


