
5 практичних порад для учнів та викладачів, щоб уроки 
англійської не проходили нудно 
 
      Набридли одні й ті ж вправи з підручників, монотонні аудіо і таблички з новими 
словами? Ти більше не хочеш вивчати англійську, тому що уроки стали зовсім 
скучними, а покинути навчання не наважуєшся, оскільки проплатив усі заняття 
заздалегідь? Ми знаємо, як урізноманітнити вивчення англійської та зробити його 
супер-креативним та ефективним. У цій статті ми підготували 5 практичних 
порад, як не нудьгувати під час навчання учню та вчителю. Let’s go! 
 
Where there is a will, there is a way! 
 
      Перед тим як get to the point, хочемо звернути твою увагу на один важливий 
науковий факт. Американські вчені довели, що чим більш цікава для учнів методика 
проведення уроків, тим більшою є мотивація та ефективність вивчення будь-якого 
предмету. Звісно, одна лиш зацікавленість – не єдина запорука успіху в засвоєнні 
навчального матеріалу, проте як і будь-який інший навик, потребує чимало часу та 
зусиль.  
 
Англійська приказка говорить: “Where there is a will, there is a way”, що означає – той 
хто має бажання завжди знайде можливість, як його втілити. 
 

How to not fall asleep during class 
 

1. Оточи себе англійською 
 

     Пропонуємо тобі один із найдієвіших та найцікавіших способів вивчення англійської 
– перегляд улюблених серіалів, прослуховування пізнавальних подкастів та свіжих 
хітів, а також читання літератури мовою оригіналу. Поєднуючи business with pleasure, 
раніше нудний процес вивчення мови з підручників перетвориться на захоплююче хобі 
та як наслідок, стане максимально результативним.  
      Не забудь конспектувати нову лексику, вислови та систематично їх 
повторювати, хоча б 15 хвилин на день. Такий метод є надзвичайно ефективним 
через те, що кожна нова фраза легко та швидко запам’ятовується, оскільки викликає 
асоціації з певними епізодами фільму або ж catchy приспівами популярних треків. Ти 
можеш вивчити напам’ять улюблену пісню і без жодних труднощів підспівувати 
виконавцю в будь-який момент, коли почуєш її звучання. Isn’t that a fun? 
 
 

2. Навчайся разом із друзями 
 

       Уроки англійської можуть бути чудовим місцем для зустрічі з друзями… і не тільки 
тому що разом веселіше.  
       Перш за все, коли парне навчання увійде в звичку, у вас з’явиться відчуття 
відповідальності один за одного – ви будете разом крокувати до спільної мети. 
Тепер тобі точно не вдасться схалявити і знайти чергову причину, щоб пропустити 



урок англійської. Крім цього, ви завжди зможете удосконалювати розмовну практику, 
спілкуючись на зовсім різноманітні теми.  
         Запропонуй марафон для своїх друзів: один день на тиждень ви спілкуєтеся 
тільки англійською – як на роботі, так і у побуті. Якщо хтось з вас забуде про гру і 
заговорить рідною солов’їною, то йому доведеться платити штраф: пригостити усіх 
смаколиками, купити квитки до кіно або ж допомогти з прибиранням на вихідних.  
 
 

3. Використовуй свій смартфон для навчання 
 

     Ні для кого не секрет, що сучасні гаджети нам значно полегшують життя – лише 
кілька кліків і вуаля, таксі, доставка їжі чи ліків, розпізнавання музики та безліч інших 
способів зекономити час та гроші. Хто сказав, що не можна вивчити англійську за 
допомогою смартфона? Існує сотні корисних додатків, у тому числі створених 
носіями мови, які готові навчити тебе прямо зараз! Кожна з таких програм містить опції, 
які дозволяють пропрацювати всі мовні навички: письмо, читання, слухання та 
мовлення. Найпопулярнішими додатками для вивчення англійської на сьогоднішній 
день є Lingualeo, EWA: Study & Learn English, Simpler, Duolingo, Easy Ten. 
 

4. Використовуй метод карток 
 

               Метод карток – це перевірений ще нашими бабусями спосіб запам’ятати нову 
інформацію швидко і надовго. Усе дуже просто: на одній стороні картки пишеш 
слово, вислів, ідіому англійською, а на звороті – переклад. Ти також можеш придбати 
уже готові тематичні набори і не витрачати часу на handmade.      Як це працює з 
нашим мозком? Коли ми бачимо незнайому інформацію на одній стороні картки, ми 
самостійно намагаємося пригадати її значення. У цей час наш мозок генерує 
відповідь і таким чином починає працювати значно швидше. Кожна картка – 
міні-перевірка для самого себе,тому такий спосіб вивчення є значно ефективнішим, 
ніж, наприклад, просто читання. 

 
 

5. Застосовуй техніку інтервального повторення 
 

        Ми вже зазначили те, що у вивченні англійської мови ключову роль посідає 
систематичне повторення матеріалу, однак не можемо не поділитися лайфхаком, як 
повторення зробити ще ефективнішими. Справа в тому, що часові проміжки та 
інтервали теж мають чимале значення. 

          Техніка інтервального повторення нової інформації була започаткована ще у XIV 
столітті німецьким психологом Германом Еббінгаузом, який займався вивченням 
пам’яті людини. Згідно з дослідженнями науковця, кожне нове слово потрібно 
повторити щонайменше 9 разів, щоб запам’ятати. До того ж, використовуючи техніку 
слід строго дотримуватися схеми:  

● Перше повторення – одразу після вивчення; 
● Друге  – через 20 хвилин після першого; 
● Третє – через 8 годин після другого; 
● Четверте – через 24 години після третього. 

 



Сподіваємося, що слідуючи усім нашим корисним порадам, які ми 
запропонували тобі у цій статті, ти більше не get your head in the clouds на 
заняттях англійської. Навчатися – модно та захоплююче, тож слідуй тенденціям 
та прокачуй свої skills. 
До зустрічі у нових статтях, friend! Looking forward to seeing you! 

 
 

 
 
 


