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Для того, щоб залишитися професіоналом, зберегти своє робоче місце і досягти 

успіху в житті – треба постійно навчатися, підвищувати свою кваліфікацію. Знання 

іноземної мови за таких умов стає вкрай необхідним. 

Кожен з нас в  більшій чи меншій мірі вивчав (вивчає) хоча б одну іноземну 

мову. При цьому успіхи у вивченні іноземної мови у кожного різні. Чому так? Як 

відомо, для ефективного навчання взагалі найголовнішими є Ваш настрій, правильна 

мотивація і мета. Настрій – поняття суб‘єктивне, а мотивація і мета – поняття 

взаємопов‘язані. Як же вивчити  іноземну мову? Існує безліч способів. І, на щастя, 

сьогодні достатньо безкоштовних ресурсів для цього. Але принцип, як завжди, той же: 

потрібно навчитися робити всього лише чотири речі – писати, читати, говорити і 

сприймати на слух.  

Перший спосіб – це аудіопрограми, подкасти, аудіокниги і т.д. (подкасти –  

це своєрідні радіопередачі у форматі MP3, які завантажуються з Інтернету).  

Метою використання аудіо засобів є шліфування Вашого сприйняття тексту на 

слух. Вони дозволяють слухати мову і запам‘ятовувати, як вимовляються ті чи інші 

слова або вирази. Вивчати мову можна просто слухаючи улюблену книгу чи передачу в 

будь-який підходящий для Вас момент. Фільми, новини, науково-пізнавальні передачі, 

і навіть улюблені серіали мовою оригіналу,із субтитрами на цій ж мові, допомагають  

запам‘ятовувати не тільки вимову слів, але їх написання.  

Програми. Існує велика кількість безкоштовних програм для вивчення 

іноземної мови. Також можна придбати CD та DVD диски-репетитори. Головною 

перевагою комп‘ютерних програм є їхня комплексність. З ними вчити нові слова, 

мабуть, найлегше. Одна з порад, які дають викладачі, – це живе спілкування з носіями 

мови. Зареєструвавшись на іноземних соціальних мережах можна знайомитись з 

новими людьми і вдосконалювати свою англійську. Також існують спеціалізовані 

сайти, як Rapid Steps для вивчення англійської мови, де є можливість не лише 

спілкуватися з іншими людьми, а й безліч інших цікавих можливостей. Чати, Skype, 

ICQ, електронні листи, – теж канал для комунікації, головне спілкуватись на мові, яку 

Ви вивчаєте. Якщо у Вас є супутникове телебачення, то Ви можете дивитися безліч 

каналів, на мові, яку Ви хочете вивчити. Наприклад, якщо вчите англійську підійде усе 

від BBC, CNN аж до English Club TV. Зрозуміло, що базові знання повинен дати 

викладач. Безумовно, курси та методичні програми звичних шкіл іноземної мови 

ефективні. Обов‘язковим елементом при вивченні іноземної мови є прочитання 

декількох цікавих художніх книг на цій мові. Було б чудово, якби кульмінацією 

вивчення стала поїздка в країну, мову якої Ви вивчаєте. Ніколи не зупиняйтесь на 

досягнутому, а постійно вдосконалюйтесь. Меж самовдосконаленню не існує.  
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