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1. Як зміниться Ваше життя, якщо здобудете

бажаний рівень мови? Тут візьміть до уваги 2

головних причини: як саме Ви зможете себе

виразити за допомогою мови та як можете

заробити чи заощадити кошти за допомогою

мови.

 2. Мріяти про вільну мову – недостатньо. На

заваді до мети стоїть багато людських страхів:

хтось себе постійно порівнює, хтось шукає

виправдання у відсутності часових чи

енергійних ресурсах, а є такі, хто просто

соромиться почати. Напишіть список, що саме

Вам, до сих пір, заважало вивести мову на

інший рівень.

3. Щоб дійти до пункту Б, потрібно зрозуміти

свій рівень. Навіть якщо здається, що Ви

початківець, все одно потрібно пройти

тестування з професійним викладачем. Після

визначення рівня, розробіть Study Plan.

4. Study Plan складається з 4

компонентів. Ви повинні відповісти на

запитання: 

1) Що будете вчити та практикувати? 

2) Як і де можете використовувати цю

програму? 

3) Як часто та коли будете приділяти

час мові? 

4) За якими методиками/техніками

будете навчатися?

 5. Коли Ви знаєте точку А (де Ви є),

коли розумієте точку Б (куди хочете

прийти), помрійте про точку С (велика

картина майбутнього). Нехай Ваша

точка С стане тим омріяним пунктом,

який буде драйвити з дня в день.

6. Розвиток мови відбувається на розі 2-х

напрямків. 

З одного боку Ви вивчаєте лексику,

граматику та функціональну мову. 

З іншого, розвиваєте 4 мовних навички:

письмо, говоріння, сприйняття на слух на

читання. Усі ці компоненти взаємопов’язані

Наприклад, при розвитку навичок читання

Ви покращуєте словниковий вокабуляр, а

під час практики говоріння –

відпрацьовуєте вимову.

7. Для результативного навчання

рекомендуємо приділяти час на мову

щодня. Щоб краще зрозуміти суть цієї

звички, дайте відповідь на питання: “Що

Вам принесе більше користі – одне яблуко

щодня чи 7 яблук в неділю зранку? ”
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8. Для ефективного навчання Вам потрібно

себе оточувати мовним середовищем. 

Наприклад, дивитися фільми чи передачі мовою

оригіналу, слухати радіо або читати. 

Не лякайтеся, якщо Ви не розумієте кожне

слово. Тому що мета цієї техніки, оточити та

налаштувати, а не змусити усе зрозуміти.

 9. Ніколи не порівнюйте себе з

одногрупниками. Натомість, порівнюйте свій

власний мовний успіх та самодисципліну.

10. На початковому рівні важливі

правила наступних дій: “Повторюй

багато. Слухай уважно. Говори просто.

”

 11. На середньому рівні важливі

принципи: “Слухай, щоб

перефразувати. Думай, щоб передати.

Говори, щоб донести. ”

12. На просунутому рівні потрібно

постійно збагачувати пасивний словник,

щоб впливати на навички та активний

вокабуляр. 

 13. Про вокабуляр: якщо Ви вивчите 800

найпопулярніших слів в англійській мові,

зможете зрозуміти майже 70 % мови.
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14. Середньостатистичний носій англійської

мови володіє від 15000 до 250000 слів. 

Зробіть тест на виявлення кількості слів, які Ви

вже знаєте. Так для прикладу, Середній рівень

англійської мови – це від 2500 до 4000 слів.

 15. Помилки – це природній потік розвитку

мови. Їх не робить лише той, хто не

експериментує з мовою.

16. Accuracy та Fluency – це 2 ноги, які

можуть Вас довести до просунутого

рівня, їм однаково потрібно приділяти

час. Так, під час фокусу над лексико-

граматичними вправами, Ви працюєте

над точністю мови (accuracy). А під час

удосконалення навичок, над її вільним

потоком (fluency).

 17. Є хибна думка, що рівні

розвиваються однаково за часовими

проміжками. Насправді, для подолання

початкового рівня Вам потрібно

набагато менше часу, ніж для

переходу від середнього до вище

середнього, чи просунутого рівнів.

 

18. Використовуйте 2 різні техніки для

розвитку читання: читайте маленькі

шматки оригіналу для глибокого розуміння

та практикуйте бігле читання, для

розвитку швидкості читання, без

зосередження над деталями. Поєднання

цих 2-х технік впливає на навички

говоріння..

19. Вчіть слова без перекладу, але в 5

кроків: 1) значення слова; 2) частина мови

(дієслово чи прикметник); 3) вимова слова;

4) синоніми слова (на більш просунутому

рівні); 5) написання слова.

 20. Інтерактив: чим більше людей, з якими

Ви вступаєте в контакт для обміну

інформацією, письмово чи усно, щодня,

тим краще для Вашої мови.
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