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Вимова

Мислення

ТРИ КЛЮЧІ 
ДО УСПІХУ

     Володіння мовою, і не лише рідною, належить до ключових
компетентностей науковця та значно розширює простір його
наукової діяльності. Знання іноземної мови дає можливість
писати фахові наукові статті та публікувати їх у виданнях,
які входять до відомих міжнародних наукометричних баз
даних, читати наукові публікації зарубіжних колег в 
 оригіналі, якісно готувати виступи на науково-практичних
конференціях за міжнародною участю.  
       Однак як бути, коли, навіть роками вивчаючи іноземну
мову, не отримуєш відчутних результатів? Досить часто
подальшому вивченню мови заважає недостатній словниковий
запас, що надає відчуття складності та демотивує. Для тих,
кому знайома така ситуація, даний випуск буклету пропонує
ознайомитися з науково обґрунтованими та перевіреними на
практиці способами, засобами, прийомами формування й
постійного розширення власного словника іноземної мови. Їх
застосування дозволить долати наявні труднощі, швидше
згадувати і використовувати нові слова та запам’ятовувати
їх назавжди.

е-буклет Інституту новітніх технологій
та лідерства

Запам’ятовування

Ск�льки потр�бно 
знати сл�в

Вчені десятиліттями здійснюють дослідження для визначення
лексичних нормативів, проте однозначних відповідей на даний
час не існує. Разом з тим,  встановлено, що, по-перше,
словниковий запас є фундаментом та  визначальним чинником
володіння мовою; по-друге, лексичні норми залежать від
одночасної дії цілої низки факторів, не всі з яких враховуються
при проведенні експериментів. Тому будь-які визначені
нормативи справедливі в межах окремого дослідження, але 
 слугують лише приблизним орієнтиром для вивчення мови.
 Відповідно, найкращий норматив – словниковий запас рідної
мови.
Крім того, стрімкий світовий розвиток людства зумовлює появу
низки нових термінів та слів. Це означає, що деякі слова вже 
 застаріли та вийшли з активного вжитку, бо втратили свою
актуальність. Натомість, з’являються нові, що відповідають
сучасності. Проте, знання пасивної і активної лексики допомагає
цілісно вивчати мову, яка є живим організмом і змінюється під
впливом суспільного розвитку.
Варто пам’ятати про використання у мовленні синонімів, що
значно збагатить та покращить його. Потім поступово можна
переходити до вивчення словосполучень, 
ідіом та прислів’їв.
 

https://www.oxfordonlineenglish.com
/english-level-test/vocabulary
http://testyourvocab.com
https://www.myvocab.info
http://testyourvocab.com



 
 

Тренуйте спочатку вимову

   Розуміння мови і оволодіння мовою відбувається швидше у процесі
вивчення звуків іноземної мови. Вироблена до автоматизму вимова
покращить здатність розуміти почуте та надасть впевненості
говорінню. 
   

     Для розвитку здатності розуміти іноземну мову на слух необхідно: 
   - засвоїти основи та правила вимови, в чому допоможуть викладачі
іноземної мови (якщо вивчаєте мову на заняттях в закладах освіти чи
мовних курсах), відповідні підручники (якщо вивчаєте мову
самостійно);
 

   - вивчити міжнародний фонетичний алфавіт відповідної іноземної
мови, що допомагатиме перетворювати слова в легко читаючі звуки і
точно знати, як ці звуки вимовляються (він допомагає навіть при
вивченні тих мов, які мають чітко визначені правила вимови та
правопису);
 

   - тренувати слух за допомогою тестів мінімальних пар (пар слів, які
відрізняються лише одним звуком), що можна знайти на багатьох
мовних сайтах;
 

- вчитися відтворювати звуки іноземної мови, зокрема за допомогою
інструктивних відео, численна кількість яких розміщена на Youtube;
 

- НАРЕШТІ вивчати окремі слова, починаючи зі сприйняття його на
слух та читання вголос. Корисним ресурсом для цього
слугуватимуть  он-лайн бази даних вимови слів, зроблених носіями
мови; тренування вимови слова з кінця, добавляючи щоразу новий
склад і доводячи вимову слова до автоматизму (наприклад,
переформатування: ння – вання – тування – матування –
форматування – реформатування – переформатування).
 

Посібники з вимови – 
як складові підручників, окремі
довідники, комп’ютерні
програми-тренінги вимови,
відео-уроки, он-лайн бази даних
вимови слів, зроблених носіями
мови (н-д, https://forvo.com).
  
Підручники з граматики – 
найкращий помічник у пошуку
прикладів використання слів, їх
змінювання та порядку
розташування у реченнях. 
 
Частотні словники –  
зазвичай містять п’ять тисяч слів
в порядку зниження частоти
використання. Електронні версії:
https://www.wordfrequency.info;
https://www.wordandphrase.info
/frequencyList.asp
 
Двомовні словники –
словники перекладів. Доречно
використовувати лише для
вивчення першої тисячі слів.
 

 
Словники в малюнках –
словники, в яких значення
слів подається через зображення
на малюнках.
 

Одномовні словники –
словники, що пропонують
замість перекладу повні
визначення іншомовних слів, в
яких використовується лише
одна мова. Варто застосовувати
при досягненні середнього рівня
знань іноземної мови та з його
допомогою знаходити
визначення навіть 
найбільш абстрактних 
слів.
 

Тематичні словники –
посібники, в яких слова
організовані за темами, 
що сприяє вивченню слів
відповідно до власних 
інтересів чи потреб. Для
прикладу, велика збірка
тематичних списків слів 
та фраз, з малюнками та 
аудіо міститься  на сайті
LearnEnglish.de.

 
Розмовники – 
корисні тим, що містять готові
фрази, які необхідні у багатьох
ситуаціях, але яких може й не
бути у підручниках. Крім того, в
них можна віднайти короткі
словнички найбільш вживаних
слів.
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корисн� ресурси

Створення 
свого власного набору

методичного матеріалу –
найкращий спосіб

вивчення складної
системи. Такі системи, як

іноземна мова, неможливо
вивчити простим 

 запам’ятовуванням
фактів; для ефективного

вивчення вони потребують
пояснень та ілюстрацій. А

підбираючи
потрібну інформацію
самостійно, ви краще

розумієте ключові
моменти  та в результаті

краще засвоюєте матеріал 
 

Деміен Еймс, 
розробник програми Anki



 
 

Уникайте перекладу

      Переклад слів заважає думати
іноземною мовою. Тому, необхідно завжди
вчити слова за допомогою створення
асоціацій, що, до того ж, у рази підвищує
рівень їх запам’ятовування. 
 
       Способи можуть бути різними, а їх
поєднання лише посилює ефект:
- для першої тисячі найбільш вживаних 
слів - створення візуальних зв’язків між
словами і поняттями, тобто  прив'язуючи
нове слово до якого-небудь візуального або
звукового образу, використовуючи
ілюстрації або застосовуючи мнемотехнічні
прийоми для абстрактних понять; 
 
- решту нових слів (обираючи їх відповідно
до власних інтересів і потреб)  вивчайте
через їх визначення, бажано лаконічні, в
яких не більше 10 слів, що сприятиме
кращому розумінню та запам’ятовуванню
слова.
 
Крім того:
- вивчайте слова в контексті, зокрема в
типових словосполученнях і фразах,
складаючи з них речення, додаючи
особистий зв’язок зі словом, власне
ставлення, особистий досвід, що також має
посилюючий ефект для довготривалого 
 запам’ятовування;
 
- вивчайте слова групами: тематичними
(люди, робота, гроші, …) чи смисловими
(дієслова руху, синоніми і антоніми, …);
 
- вивчайте слова, створюючи ментальні
карти, структуруючи їх в схеми, де в 
центрі - ключове поняття, яке оточене
елементами, що відносяться до нього.

закони ПАМ’ЯТ�
Німецький психолог 
Г. Еббінгхауз 
експериментальним 
шляхом з’ясував, що під 
впливом часу завчена 
інформація забувається 
нерівномірно. 
Спочатку забування 
відбувається дуже швидко, 
потім все повільніше. 
Так, упродовж години після 
безпомилкового повторення 
вивченої інформації 
втрачається 60% усіх завчених даних,  після 10
годин в пам’яті залишається лише 35%. Через 6
днів  - приблизно 25%, через місяць – лише 20 %
від початково вивченої інформації.
 
Вчений також встановив, що при наявності
асоціацій інформація, що вивчається,
запам’ятовується у 9 разів краще. 
 
Експерименти Г.Еббінгхауса дозволили виявити
закон накопичення та розподілу повторень, який
остаточно був сформульований А.Йостом (1897 р.).
Згідно з цим законом при фіксованій кількості
повторень, розподілених у часі, повторення
виявляються більш ефективними, ніж одночасні.
Іншими словами з кожним повторенням
«тривалість» пам’яті зростає, поки зрештою не
розтягнеться на все життя.
 
На підставі проведених Г. Еббінгхаузом
експериментів, й була виведена система
повторення для довготривалого запам'ятовування
нової інформації, зокрема так звана система
Лейтнера.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРИВА ЗАБУВАННЯ ЕББІНГХАУЗА 
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поганих учнів  не буває,
існують невдалі методи
навчання

С. Лейтнер, психолог



 
 

Використовуйте
систему інтервальних

повторень

      Щоб збільшити ефективність
запам’ятовування, слід приділяти більше
уваги згадуванню, аніж повторному
прочитанню. 
    Цьому сприяє система інтервальних
повторень. Вона виступає  надзвичайно
потужним засобом навчання, оптимізує
здібності пам’яті мозку, дозволяє створити
індивідуальний план зап’ятовування слів,
помістити їх у довготривалу пам’ять.
      Іншими словами система інтервальних
повторень забезпечує не лише швидке
вивчення слів, але й запам’ятовування їх
назавжди. Спосіб її застосування кожен
може обирати свій, відповідно до власних
потреб, можливостей та бажання. Головне -
дотримуватися інтервалів для повторень:
     Фахівці рекомендують:
перше повторення – одразу після
закінчення читання;
друге повторення – через 20-30 хвилин
після першого повторення;
третє повторення – через 1 день після
другого;
четверте повторення – через 2-3 тижні
після третього;
п'яте повторення – через 2-3 місяці після
четвертого повторення.

СИСТЕМА ЛЕЙТНЕРА
(СИСТЕМА ІНТЕРВАЛЬНИХ ПОВТОРЕНЬ)

    Це широко використовуваний метод для
ефективного запам’ятовування та повторення за
допомогою флеш-карток, запропонований німецьким
вченим С. Лейтнером ще у 70-ті роки ХХ ст. Він
базується на простому застосуванні принципу
інтервальних повторень, що полягає у повторенні
начального матеріалу  за визначеними, постійно
збільшуваними інтервалами (узгодженими з
інтервалами забування інформації). 
    Відповідно до цього принципу флеш-картки
сортуються за групами залежно від рівня засвоєння
учнем інформації, що міститься у картці. Зокрема, при
вивченні іноземної мови учень намагається згадати
значення слова, написаного на картці. Якщо він згадує
його, тоді картка перекладається у наступну групу.
Якщо ні, вона повертається у першу. Кожна наступна
група повторюється через певний збільшуваний
інтервал часу.
 
 
 
 
 
 
 
                         Джерело: Лейтнер С. Метод интервальных повторений 
                                          (Из книги "Как научиться учиться"). М.: 
                                          Издательство "Перо", 2019. 106 с.
 
     Цей метод можна використовувати для
запам’ятовування не лише слів, але й іншої 
інформації: формул, дат, географічних назв, правил,
тестових завдань тощо.
     За чотири місяці, витрачаючи лише 30 хв. на день,
можна вивчити понад 3,5 тисячі флеш-карток та
пам’ятати їх з точністю 90-95%.
     На даний час існує чимало комп’ютеризованих
версій системи інтервальних повторень, серед яких:
Anki, Brainscape, Lingvist, Cerego, Memrise, Mnemosyne,
SuperMemo. 
     Зокрема, АNKI (ankiweb.net) – спеціальна програма
для запам'ятовування інформації. Вона безкоштовна,
працює на будь-якому пристрої з можливістю їх
синхронізації з іншими додатками. Характеризується
гнучкістю налаштування відповідно до потреб
користувача. Підтримує зображення, звукові та
відеофайли. Побудована за принципом поєднання усіх
ключових способів запам’ятовування та вироблення
основних мовних навичок: слухання, вимова, читання,
написання.

Випуск підготовлено:
Лариса Мельничук, начальник центру організації освітньо-наукової діяльності 

студентів і молодих учених ІНТЛ, д.держ.упр.
 Зворотній зв’язок:

Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів і молодих учених ІНТЛ НАУ
тел.: +38 044 406 71 43

е-mail: osvn_PhD@nau.edu.ua

#5, 2020

ПОДЯКА

Висловлюємо щиру вдячність за
допомогу у підготовці випуску, слушні
поради та рекомендації 
Наталії Галицькій, 

провідному консультанту Центру
організаційного розвитку та лідерства
ІНТЛ, автору та координатору Студії з
вивчення англійської мови "YESNAU"


