
Вивчення іноземної мови – досить складне завдання, і англійська в цьому плані не є
винятком. Щоб досягти успіху , доведеться докласти чимало зусиль , бути послідовним і не
відступати від наміченої мети. Дуже важливо вірно побудувати процес навчання і не забувати
про те , заради чого ви взагалі взялися за справу . Неорганізованість і відсутність мотивації –
ось, мабуть , два головних ворога на шляху до знань , особливо , якщо ви вивчаєте
англійську індивідуально , самостійно. Щоб дати їм гідну відсіч спробуйте слідувати трьом
простим рекомендаціям .
1 . Навіщо ви вивчаєте англійську? Без чіткої відповіді на це питання про те , щоб рухатися

далі , не може бути й мови. Кожен хороший продавець знає : щоб продати товар слід переконати
покупця , що без цієї речі йому просто не обійтися , потрібно показати клієнту вигоди , які він
отримає. І для різних покупців це можуть бути різні вигоди.Для когось важливо підкреслити стиль ,
іншого хвилює виключно функціональність покупки.
« Продайте » себе англійській . Переконайте себе , що ваше життя зміниться , якщо ви зможете
вільно розмовляти англійською з носіями мови і з людьми з усього світу . У чому ваша вигода від
знання англійської ? Надумані аргументи не годяться , ви повинні бути по- справжньому
переконливі. Вам потрібні доводи , проти яких нічого буде заперечити . Можливо , вивчаючи
англійську , ви переслідуєте кар’єрні цілі . Або ви любите подорожувати , а знання розмовної
англійської допоможе вам знайти спільну мову з людьми з самих різних країн світу. Уявіть своє
майбутнє , які цілі ви ставите перед собою , ким бачите себе через рік , два , п’ять років? Чи
допоможе знання англійської досягти цих цілей?
Отже , рекомендація перша: візьміть чистий аркуш паперу і пропишіть конкретні цілі, вирішити які
можна буде , тільки якщо ви освоїте англійську. Повертайтеся до цього списку кожен раз , коли
відчуваєте , що вам не вистачає бажання братися за черговий урок.
2 . Тепер настала черга поставити цілі навчання. Вивчити англійську – це мета , але занадто
загальна , і сформульована вона не зовсім коректно . Згідно концепції SMART , яку широко
використовують для постановки цілей управлінці , мета повинна бути конкретною ( specific ) ,
вимірною ( measurable ) , досяжною ( attainable ) , доречною ( relevant ) і певною у часі ( time –
bound ) .
Ось приклад правильно поставленої мети : «Протягом року від цього моменту досягти рівня
володіння англійською мовою Intermediate ». Нагадаємо , що даний рівень передбачає хороші
навички читання та письма , непоганий розмовна англійська і гідне знання граматики . Якщо у вас
вже є базові знання з англійської мови , ви мотивовані і зможете приділяти навчанню достатньо
часу , то така мета цілком досяжна і доречна. Крім того , вона конкретна, чітко визначена в часі , а
результат можна виміряти , пройшовши тестування .
Коли мета поставлена, ви можете розбити її на підцілі поменше. Чому це так важливо? Тільки
точно знаючи , до чого ви рухаєтеся і коли повинні досягти мети , ви можете спланувати своє
навчання і розуміти , наскільки воно ефективно . Це особливо важливо , якщо ви вивчаєте
англійську індивідуально і повинні планувати процес навчання самостійно. Не маючи чітких
орієнтирів , складно зрозуміти , ви близькі або далекі від бажаного результату , чи можете ви себе
похвалити за успіхи чи , навпаки , потрібно працювати старанніше .
3 . Вірте в себе , але не забувайте , що ви не супергерой . Ви не можете вивчати по сто слів за
день , ви не можете постійно працювати над граматикою в другій годині ночі , якщо ваш будильник
дзвонить о сьомій ранку , ви не можете … Надзавдання – запорука фіаско. Спочатку ви повні
ентузіазму , ви запевняєте себе в тому , що всі зможете і ставите планку вище . А потім , коли
виявляєте , що не в силах до неї дотягнутися , здаєтеся, лаєте себе , розчаровуєтеся у своїх
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Мне всегда очень мешал языковой
барьер, и было неловко говорить на
английском по телефону. Поэтому я
начала заниматься с русскоговорящим
преподавателем, и сейчас, через 3
месяца, уже подключаю уроки с
носителем языка. Языковой барьер
почти исчез! Спасибо коллективу
школы! 

Лариса Логвиненко, Украина
Курс с носителем языка
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здібностях і кидаєте навчання .
Ми вже говорили про те , що цілі повинні бути досяжними . І коли ви складаєте на їх основі
конкретний план дій на місяць , тиждень , день , окремий урок , також не потрібно відступати від
цього правила. Ця рекомендація стосується ще одного важливо моменту . Коли ви вивчаєте
англійську індивідуально і стикаєтеся з проблемою , у вас щось не виходить , або ви розумієте , що
рухаєтеся до мети занадто повільно , витрачаєте занадто багато часу , щоб отримати хоч якийсь
результат , це означає , що вам потрібна допомога.
Якщо вам легко дається граматика , немає причин звертатися до репетитора , щоб її освоїти. Але
якщо у вас виникли складності , наприклад , з вимовою , навіщо продовжувати топтатися на місці.
Міняйте метод навчання , запишіться , скажімо , на заняття з носіями мови. Ви можете вивчати
англійську онлайн (телефоном , скайпом ) , якщо не хочете витрачати час на відвідування
навчального центру. Варіантів безліч , вибирайте ті , які дають результат. І пам’ятайте , що ви не
супергерой і не зможете завжди показувати найвищі результати і з усіма проблемами справлятися
самостійно
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Соціальні мережі
«Англійська телефоном», Україна: Twitter, Facebook,
електронна розсилка, ВКонтакте, Skype та багато
іншого!

Наш офіс в Києві
Адреса: 
м.Київ, 01042, Україна 
вул.Чигоріна, 18, офіс 417 
тел: +380 44 360-5895 
       +380 660 333 752

Підписатися на розсилку
Підпишіться на нашу розсилку та отримайте 4 уроки
з «English by Phone GuideBook» БЕЗКОШТОВНО!
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