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Об’єктом дослідження виступають уроки 
англійської мови в загальноосвітніх школах.



Предметом  — шляхи застосування елементів 
інтенсивного навчання на уроках іноземної мови.

Метою роботи  є визначення та використання на 
практиці функціонального спектру прийомів методик 
інтенсивного навчання при розробці уроків іноземної 
мови. 



Інтенсивне навчання — це 
вивчення предмету за короткі 
терміни через задіяння соціо-
психологічних процесів в групі та 
управління обсягами матеріалів 
через спілкування вчителя з 
учнями. 



Яскравим прикладом методу 
інтенсивного навчання можуть 
послужити поділ навчального матеріалу 
на частини та рольові ігри, засновані на 
ньому. 



Засновником технік 
інтенсивного 
вивчення іноземної 
мови вважають 
болгарського 
педагога 
Георгія Лозанова. 



Ефективність даної методики полягає в наступному:

 створення та стимуляція сильної мотивації для навчання;

 подолання різних психологічних перешкод для засвоєння

матеріалу та роботи на уроці, таких як сором’язливості, страху,

скутості;

 можливість оволодіти великою кількістю інформаційних

одиниць, що надалі буде допомагати учням краще розуміти

комунікативний матеріал;



 уміння активно використовувати інформаційний запас у

спілкуванні, Д.Ларсен-Фрімен називає феномен невикористання

вже вивченої інформації в комунікативних актах дилемою

надбання проти використання;

 уміння переносити засвоєні інформаційні одиниці в різні

комунікативні ситуації.



Прикладами використання інтенсивних методів в шкільних 

програмах є наступні форми проведення уроків: 

 вилучення більшої частини граматичного матеріалу на початкових

етапах вивчення мови, але не повна відмова від неї;

 вивчення майже повного обсягу фонетичної та фонологічної баз

мови на перших зайняттях, що відкидає лише виключення з правил;

 спонтанне збільшення обсягів лексико-граматичного матеріалу, що

не пов’язане з віком учнів;

 відкриті уроки інтеграційного характеру з підвищеним

навантаженням на діахронічні знання учнів.



12 учнів 
однієї з підгруп
10-го класу 

10 текстів про 
різноманітні 
свята

Відкритий 
урок

Педагогічний експеримент



Безперервний контакт з вчителем.

Учні мали можливість вільно оглянути та засвоїти 
досить великий об’єм навчального матеріалу. 

Перевірка результатів учнів за допомогою 
простого опитування без подальшого оцінювання.



Tell us, please, what do you remember about 
these holidays.

Have you heard of these days before?

Would you like to  celebrate some of these 
holidays? Which one?

Обов’язкові питання:




3 з 12 учнів не приходили 
на заняття 

до оголошення 
про відкритий урок

5 з 12 відповіли, що бажають 
відзначати деякі із свят 

та принесли свої матеріали 
на наступний урок

Майже всі учні дали 
досить розгорнуту 
відповідь про 4 чи 

більше презентованих текстів

Результати експерименту



Отже, інтенсивне навчання  —

Розмаїття методичних настанов + вміння вчителя 
аналізувати ситуацію в класі  та прогрес 
вивчення/засвоєння матеріалу 

Покращення подальших результатів, зниження рівня 
тривожності/ невідвідування уроків. 




