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 The article is about intensive training and how with its help maximum 

efficiency can be achieved at the minimum possible time and with minimal effort. It 
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 Нині на шляху євроінтеграції постає питання прискореного навчання 

іноземним мовам. Особливо це питання є актуальним у нефілологічних 

вищих навчальних закладах, де вивчення іноземних мов є другорядною 

справою, кількість годин обмежена, а потреба у професійному іншомовному 

спілкуванні є нагально необхідною. 

 Численні дослідження і публікації прихильників інтенсивної техніки 

показали, що правильне її використання дозволяє досягти вражаючих 

результатів як з точки зору навчального матеріалу, так і з точки зору 

навчання в часі. Поняття «інтенсивне навчання» пов’язане передусім з двома 

іменами – болгарського вченого, лікаря-психотерапевта за фахом Г. Лозанова 

та російського методиста професорова Г. Китайгородської.   

 Раніше це поняття часто пов’язували  зі швидкісним вивченням мови, 

головною рисою якого є навчання лише усним формам навчання за короткий 

термін, а така думка була  помилковою, тому що  методика  інтенсивного 

вивчення іноземної мови заснована на вибірковому лексичному матеріалі 

загальновживаної базової лексики. У процесі навчання не потрібно зразу 

навантажувати  здобувачів вищої освіти великою кількістю лексичного 

матеріалу, а поступово збільшувати об’єм навчального матеріалу новими 

словами або фразами. Одним із важливих моментів  є те, що від студентів не 

вимагають активної участі. Механізм швидкого засвоєння навчального 



матеріалу заснований на запам’ятовуванні лексики на рівні зорового 

пізнання, на   підсвідомому запам’ятовуванні, при цьому процес навчання 

проходить на рівні неусвідомленої психічної діяльності . 

 Проблема інтенсивного навчання мовам, хоч і не є новою проте і на 

сьогодні залишається актуальною, адже сприяє  активізації  та оптимізації 

навчання у короткий термін викладання. Визначальним в інтенсивному 

навчанні  стає не заучування лексики та граматичних правил, а реалізація 

мовних потреб тих,  хто навчається у нефілологічних вищих навчальних 

закладах, здійснення ними власних комунікативних намірів. При такому 

підході особливої гостроти набувають проблеми мотивації навчання.  

 Отже, правильне застосування методики інтенсивного навчання 

студентів нефілологічних вищих навчальних вузів дозволяє досягти 

значних результатів у навчанні іноземним мовам як за обсягом 

засвоюваного матеріалу так і за терміном навчання. Інтенсивне навчання 

дозволяє студентам не лише засвоїти інші методи, а й сприяє 

ефективному розвитку особистості майбутніх фахівців, формуванню 

культури та навичок і вмінь спілкування як аспектів професійної 

підготовки. 

 Якщо подивитися на поставлену задачу тверезо, відсунувши вбік власні 

сподівання й рекламні слогани, то доведеться визнати: інтенсивне навчання 

іноземної мови – це два-три місяці, цілком і повністю присвячені лише цьому 

заняттю.  

 Інтенсивна мова може бути  у  мовному вузі, може бути на курсах з 

іноземних мов, а може - у нефілологічних  закладах вищої освіти. 

 Практичне володіння іноземною мовою випускниками нефілологічних 

закладів вищої освіти можна розглядати як нагальну потребу, соціальне 

замовлення держави. Виконання цього замовлення можливе тільки за умови 

застосування методики, яка найбільш відповідає сучасним вимогам 

організації  навчально-виховного процесу. 



 «Інтенсив» має своє неповторне, цілком індивідуальне обличчя. Це 

досягається завдяки своєрідній організації матеріалу та процесу навчання, 

комплексу використаних прийомів (у тому числі – сугестопедичного 

характеру – позитивний емоціогенний образ викладача, створення 

комфортного психологічного клімату і т . п.). Невимушена обстановка на 

заняттях створює умови для сприятливого формування психологічного 

клімату в групі, а це в свою чергу дуже важливо для зняття мовного бар’єру. 

 Отже, численні дослідження та публікації прихильників інтенсивної 

методики показали, що правильне її використання дозволяє досягти 

вражаючих результатів як за обсягом засвоєного, так і за термінами 

навчання, адже інтенсивне навчання – це організоване навчальне 

спілкування, в ході якого відбувається прискорене оволодіння предметом і 

активний розвиток особистості. Оскільки за допомогою інтенсивне навчання 

досягається максимум ефективності за мінімально можливий час і з 

мінімальними затратами зусиль, саме таке навчання і створює оптимальні 

умови для інтенсифікації та оптимізації навчального процесу.  
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