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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМ ДЛЯ СМАРТФОНІВ 

 
Англійська мова – одна з найпоширеніших мов у світі, особливо вона 

популярна як друга іноземна мова та мова міжнародного спілкування. 
Англійська є офіційною мовою більш ніж 60 суверенних держав, таких як 
Велика Британія, США, Канада, Австралія, Ірландія і Нова Зеландія, також 
поширена в карибських країнах, Африці та у Південно-Східній Азії. 

Більшість університетів пропонують вивчення англійської мови для 
студентів на рівні В1, існують мовні курси для підвищення рівня знань. 
Альтернативою курсам або додатковим засобом удосконалення рівня 
володіння знань зможуть бути програми для смартфонів, які допоможуть 
вивчити англійську мову самостійно. 

Для початківців буде корисною програма iCan ABC By Monkey bin 
Studios. Прикладна програма для дітей або тих, хто тільки починає 
знайомитися з англійською мовою. Завдяки програмі ви зможете вивчити 
англійський алфавіт, а також звуки і їх вимову. Програму iCan ABC можна 
встановити безкоштовно, проте лише на обмежений період. Вивчивши 
алфавіт і звуки англійської мови, зможете удосконалювати мовні навички 

за допомогою ігор, переглядів відео і прослуховування пісень для 
вивчення мови.  

Для старших, або ж тих, хто володіє вищим рівнем знання мови 
можемо запропонувати наступну підбірку програм. 

LinguaLeo. Головні плюси даної програми в тому, що вона 
підходить і дітям, і дорослим, яким рівнем англійської мови вини б не 
володіли. Крім того, є ряд переваг, які суттєво вплинуть на весь процес 
навчання: 

• більше п’ятдесяти наборів слів за темами з картинками і 
озвученням; 

• цікаві тренажери (переклад, карти зі словами, аудіювання); 

• фразовий конструктор; 

• англомовні тексти; 

• словник (і головне: він доступний в режимі офлайн); 
можливість створити особистий словник (слова додаються з 

озвученням і транскрипцією) [5]. 
Duolingo. Компанія Apple оголосила цю програму додатком 2013 

року. І цей факт анітрохи не применшує користь від програми, яку ви 
можете отримати і в 2017. Кожне заняття – це перегони, змагання з 
друзями, перевірка правильних відповідей, практика розмовної мови, 
аудіювання, переклад, тексти для читання. Програма відразу вкаже на ваші 
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помилки і запропонує варіанти поліпшення результатів [1]. 
Words – програма, яка на думку редакції Apple, є кращою в категорії 

«Освіта». Ця програма – ваша гарантія нескінченно захоплюючої гри в 
слова. Ви будете запам’ятовувати нові слова, тренувати правопис і 
сприйняття на слух. Програма підійде користувачам будь-якого рівня 
володіння англійською: від початкового до поглибленого. Головні 
переваги програми – доступно в режимі офлайн, крім того, Words 
адаптується до кожного конкретного користувача і пропонує тренування 
слів, з якими у вас можуть виникати труднощі. У базі програми – понад 8 
тисяч слів та 330 уроків [6]. 

Easy Ten. Назва програми красномовна: завдяки Easy Ten ви дійсно 
будете поповнювати лексичний запас, як мінімум на 10 слів щодня. Тільки 
уявіть, це ж 70 нових слів на тиждень, а 140 – за два тижні. Правильно 
обравши найбільш частовживані слова, маючи в запасі 150 лексичних 
одиниць, ви вже зможете спілкуватися англійською. А вивчивши 
необхідну кількість слів англійської мови, ви зможете не тільки вільно 
спілкуватися, а й писати листи іноземною мовою. Багато часу приділяти 
програмі не потрібно – до 20 хвилин на день [2]. 

Переваги програми: 

• цікаві матеріали, словник містить 22 000 англійських слів; 

• всі слова озвучені; 

• прогрес ви можете відстежувати за допомогою спеціального 
календаря; 

• вузькотематичні списки слів; 

• тренажери для відпрацювання вимови; 

• система нагород для підвищення мотивації. 
Learn English. Програма з найбільш лояльним підходом до ваших 

помилок. Завдяки додатку ви зможете дізнатися не тільки, де саме 
помилилися, але і чому і як правильно вжити те чи інше слово (букву, 
речення). Головний акцент програми – на вивчення граматики, є багато 
текстових матеріалів та аудіофайли, а також – тести для перевірки знань [3]. 

Якщо ж ваш рівень знання мови Intermediate+, то краще встановити 
програму Learning English With The New York Times. Програма, яка 
допоможе вивчити англійську за матеріалами провідних англомовних 
газет, в тому числі і за матеріалами The New York Times. Включає 12 
поурочних планів, словник flashcards до кожного уроку, статті для читання 
і матеріали для аудіювання [4]. 

Способів вивчати англійську із задоволенням – величезна кількість. 
Власне я використовував програму Duolingo. У неї зручний і зрозумілий 
інтерфейс, щоденні уроки не вимагають багато часу. Але у кожного свої 
смаки, тож, якщо хочете вивчити англійську мову або вдосконалити ваш 
рівень, скачайте одну з запропонованих програм і удосконалюйте свої 
знання з англійської мови із задоволенням. 
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СІНГАПУРСЬКІ УРОКИ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Розвиток української держави на сучасному етапі характеризується 
наявністю ряду гострих проблем, серед яких не останнє місце належить 
корупції. На сьогодні корупція в Україні набула масового характеру, стала 
абсолютно прийнятним елементом буття українського суспільства і 
становить реальну загрозу державному та суспільному благополуччю. За 
даними Transparency International – міжнародної громадської організації по 

боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі – Україна у 
2016 р. зайняла 131 місце серед 176 країн, поряд з Казахстаном, Іраном та 
Непалом [4].  

Зважаючи на багаторазові невдалі спроби викорінення корупції, 
варто здійснювати пошуки нових шляхів для її запобігання і протидії. 
Тому надзвичайної актуальності набуває дослідження зарубіжного досвіду, 
зокрема вивчення моделей запобігання і протидії корупції тих країн, які 
спромоглися якомога глибше викорінити це явище та здійснили вдалі 
кроки до упередження її в майбутньому.Науковці, аналізуючи можливість 
створення на основі іноземного досвіду моделі боротьби із корупцією, 
намагаються створити для українців оптимальний варіант для подолання 
цього всюди проникаючого явища. У цьому контексті Сінгапур – це 
країна, з якої Україна може взяти приклад антикорупційної боротьби. 

Метою статті є аналіз проведення антикорупційних заходів у 
Сінгапурі, пошук чинників впливу на успішність їх здійснення, 
дослідження сінгапурських антикорупційних реформ на предмет 
доцільності їх втілення в Україні. 

Сінгапур – країна в Південно-Східній Азії з невеликою територією і 
відсутністю природних ресурсів. Феномен Сінгапуру полягає у тому, що 
здобувши незалежність у 1965 р., за неймовірно короткий період вдалось 
не лише досягти разючих темпів економічного зростання, але й ефективно 
запобігати і протидіяти корупції.  


