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У статті розглядаються питання розвитку навчальної автономії студентів, яка є важливою метою процесу 
навчання іноземним мовам і сприяє індивідуалізації навчання, виділяється провідна роль студента як активного 
суб'єкта освітнього процесу, підкреслюється важливість внутрішньої мотивації в умовах автономного 
навчання. Навчальна автономія є важливою умовою реалізації учнями своїх пізнавальних можливостей в процесі 
оволодіння іноземною мовою, перетворюючи навчання в вчення. Навчальної автономії не можна навчити або 
навчитися, її можна поступово розвивати через свідоме ставлення до процесу навчання. Навчальна автономія 
- особистісна якість, яка є основою навчання «протягом життя». 
Ключові слова: іноземна мова, безперервна освіта, навчальні стратегії, навчальна автономія, автономна 
навчальна діяльність. 

 
Постановка проблеми. Сучасні стандарти 

європейської освіти потребують високого рівня 
володіння  комунікативною компетенцією з 
іноземної мови, найчастіше англійської, як 
мови спілкування в європейському просторі. 
Створення у державі системи безперервної 
мовної освіти, що забезпечує можливість 
вивчати іноземні мови, є однією із стратегій 
мовної освіти в Україні. Державна політика 
стосовно безперервної освіти проводиться з 
урахуванням світових тенденцій розвитку 
освіти протягом життя, соціально-економічних, 
технологічних та соціокультурних змін. 
Безперервність освіти реалізується шляхом 
багатьох принципів, одним із яких є 
впровадження  автономного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепція автономного навчання розвивалася 
поступово протягом багатьох років і нарешті 
посіла почесне місце в мовній освіті. Різно-
манітні розробки як з сфери викладання мови 
так і з інших сфер внесли помітний вклад до цієї 
концепції. Автономне навчання є терміном, що 
використовується в багатьох значеннях. 
Частково він перетинається з терміном неза-
лежне навчання та може мати наступну коно-
тацію – здібність студента працювати неза-
лежно та контролювати навчальний процес. 
Однак, автономне навчання може бути просто 
описом режиму навчання; навчання, що відбу-
вається без викладача, але зовсім не обов’яз-
ково не контролюється викладачем, як у випад-
ку з комп’ютерним мовним навчанням, яке є 
високо керованим, і може витіснити традиційні 
форми контролю з боку викладача. 

Метою статті є  аналіз сучасних підходів до 
організації вивчення іноземної мови та визна-

чення можливостей втілення ідей автономного 
вивчення іноземних мов для  майбутніх 
спеціалістів в систему мовної освіти в Україні. 

Основні результати дослідження. Вимоги 
сучасної системи освіти обумовлюють необхід-
ність підготовки учнів та студентів до навчання 
протягом усього життя. Велика роль у цьому 
належить самостійній роботі, яка покликана не 
тільки сприяти оволодінню іншомовною ком-
петенцією, а й формуванню навчальної компе-
тенції. Підвищення самостійності та ролі самос-
тійної учбової діяльності при вивченні інозем-
них мов тісно пов’язано  з концепцією авто-
номії учнів та автономного навчання (learner 
autonomy and autonomous/ self-directed learning). 
Особистісна наполегливість є основою актив-
ного відношення до знань, систематичності і 
серйозності в навчанні, позитивних результатів 
та успішної безперервної освіти.  

Одна з найактуальніших проблем сучасної 
методики навчання іноземних мов – орієнтація 
всього навчального процесу на активну 
самостійну роботу учнів, створення умов для 
їхнього самовиразу та саморозвитку, 
забезпечення відповідного освітнього 
середовища для формування їх особистісної 
активності. Як відомо, особистісна активність у 
навчанні не належить до природжених якостей 
особистості. Вона формується в процесі 
пізнавальної діяльності й характеризується 
прагненням до пізнання, розумовою напругою 
й проявом морально-вольових якостей учнів.  

В умовах стрімкого розвитку суспільства, 
науки і техніки, постійного оновлення інфор-
мації школа та університет не можуть надати 
учням абсолютно всі знання та вмінняі навички, 
які знадобляться кожному у майбутньому. 
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Важливо розвивати в людині вміння мислити та 
навчатися, навчити бути готовим до нових умов 
швидко змінюваного світу. Старовинна 
китайська мудрість каже: «Дайте людині рибу, 
і вона буде ситою один день. Навчить її ловити 
рибу, і вона буде ситою все життя». 

В сучасній мовній політиці, в тому числі в 
області іноземних мов, в останній час 
затвердився особистісно-орієнтований підхід 
до навчання. Одним з основних положень цього 
підходу є направленість на розвиток особис-
тості учня як активного суб’єкта учбової діяль-
ності та всебічна підготовка його до непере-
ривного процесу самоосвіти, саморозвитку та 
самовдосконалення протягом життя.  

Основною метою цього підходу полягає в 
тому, що досягнення автономії означає бажання 
та здібність учня брати на себе управління 
своєю учбовою діяльністю з оволодіння мови, 
що вивчається: учень вирішує, що він бажає 
вивчати та як він бажає вивчати це, та бере на 
себе відповідальність за прийняття даних 
рішень, а також за їх здійснення.  

Автономне навчання – це якісно новий вид 
освіти, специфіка якого визначається тим, що 
значна частина часу відводиться на самостійну 
роботи. Перед викладачем виникають завдання 
організації самостійної роботи учнів та 
створення нових способів та методів навчання, 
спрямованих не тільки на отримання 
конкретних знань, але й на вироблення певної 
стратегії поведінки під час самостійного 
опрацювання матеріалу. Автономія студента – 
це окреме проявляння незалежного процесу 
його самозавердження як особистості в 
контексті її соціалізації та індивідуалізації. 
Формування особистісної автономії в 
оволодіння іноземною мовою у різних учбових 
ситуаціях, в умовах варіативного учбового 
контексту дозволяє підтримувати та розвивати 
особливу систему безперервного та постійного 
саморозвитку, дозволяє самостійно підтриму-
вати та вдосконалювати свій загальний рівень в 
руслі різноманітності освітніх систем та 
мінливих потреб у різних напрямках знань, у 
галузі іноземних мов в тому числі.  

Теорія і практика автономного навчання 
пов’язані з реформаторською педагогікою, яка 
розвилась на початку 20 століття. Вона від-
стоювала ідею перетворення учня з пасивного 
об’єкта навчання, яким керує вчитель, в актив-
ного суб’єкта, який спроможний самостійно та 
відповідально керувати своєю власною навча-
льною діяльністю. На практиці у немовному 
університеті ми бачимо, що формування 
креативних здібностей у студентів вищої школи 
на заняттях з іноземної мови часто усклад-

нюється негативним досвідом вивчення цієї 
дисципліни, який був отриманий  ними під час 
навчання в школі. З бесід з учнями стає зрозу-
мілим, що цей досвід міг бути ситуативно обу-
мовлений (невдалий підручник, неякісні уроки 
і т.д.), але він змусив молодих людей зробити 
помилкові висновки про відсутність у них здіб-
ностей до іноземних мов, що,в свою чергу, по-
низило мотивацію до вивчення даного 
предмета.  

Саме автономне навчання сьогодні здатне 
зламати негативне відношення до вивчення 
мови. Автономне навчання розвивається з 
урахуванням сучасних інформаційних 
технологій, які привели до появи великої 
кількості таких методів, при яких відбувається 
взаємодія учня з освітніми ресурсами за умови 
мінімальної участі викладача та інших учнів.  

Зараз наука методика все більше й більше 
акцентує увагу вчених, методистів-практиків та 
викладачів на необхідності пошуку раціона-
льних навчальних стратегій навчання з метою 
підготовки ефективних учасників міжкультур-
ної комунікації. Вони можуть бути спрямованні 
на забезпечення умов саморозвитку для кож-
ного учня, який оволодіває іноземними мовами, 
задоволення можливості індивідуальної 
освітньо-професійної траєкторії, розвитку мобі-
льності та самостійності (автономії) особис-
тості студента, які є важливими для соціалізації 
майбутнього спеціаліста. Важливим гарантом 
успішності досягнення зазначених стратегічних 
орієнтирів є своєчасне формування в учнів 
механізму самонавчання та самовдосконалення 
в області іншомовної комунікативної концепції, 
який здібний функціонувати протягом усього 
життя. Така цільова установка максимально 
орієнтована на постійне мовленнєве вдоскона-
лення та формування майстерності майбутньої 
професійної діяльності. Важливим гарантом 
успішності досягнення зазначених стратегічних 
орієнтирів є своєчасне формування у студентів 
механізму самонавчання та самовдосконалення 
в області іншомовної комунікативної концепції, 
який здібний функціонувати протягом усього 
життя. 

Глобальні зміни щодо доступності інфор-
мації (дешевші печатні матеріали, комп’ютерні 
бази даних, Інтернет) також дуже сильно 
вплинули на здатність сучасних людей 
обробляти великі обсяги нової інформації, 
пов’язувати її з іншою інформацією та інтер-
претувати її. Люди потребують навичок, які 
дозволять швидко адаптуватися до ситуації, що 
змінюється, та розвивати нові навички, так як 
більш не існує незмінного знання, що має бути 
перенесене на студента. Вплив глобалізації та-
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ким чином означає, що все більше молодих лю-
дей можуть впоратися з наростаючим  обсягом 
інформації. Молодь,  щоб інтерпретувати або 
створити себе та світ навколо себе, як правило, 
створює гіпотези та формулює свої власні теорії 
щодо світу. В навчанні цей активний та 
суб’єктивний процес створення нових знань є 
центральним для розвитку особистості. Це тяг-
не за собою зміну в навчальній діяльності, яка є 
більш значущою для учня та пов’язана його 
власним досвідом і потребами. Розуміння 
навчального процесу є передумовою для 
успішного навчання. Крім того, якщо навчальні 
матеріали та аудиторії ніяк не пов’язані з 
особистим досвідом студентів і не застосову-
ються безпосередньо для навчального процесу, 
вони не будуть мати впливу на загальне особис-
тісне формування. Індивідуум має вміти буду-
вати свій приватний навчальний простір відпо-
відно до своїх потреб і заповнювати його персо-
нально значущим навчальним матеріалом. 

Автономія пов’язана з дослідженнями 
індивідуальних особливостей щодо мовного 
навчання, таких як здібності, характер та стиль 
навчання, і багато в чому залежить саме від 
індивідуальних відмінностей. Автономія також 
впливає на мовне навчання; більша автономія 
може привести до більш високого рівня впев-
неності і більш позитивного самосприйняття, 
що знову-таки пов’язано з дослідженнями в 
області психології щодо підходів до навчання, 
таких як активний проти реактивного. 

 Інший напрям досліджень, який сильно 
вплинув на дану сферу, це дослідження 
мотивації, де автономія тісно пов’язана з 
мотивацією та, зокрема, з внутрішньою 
мотивацією. Молоді люди  все більше 
вимагають доступу до освіти, бажаючи вивчати 
мови, бо потребують більшого доступу до 
освіти, часто за кордоном. Вони стали більш 
активно заявляти про свої потреби і все більше 
планують своє майбутнє, в тому числі свою 
освіту або вони вивчають мову з певною метою 
поповнення знань у власній фаховій галузі. 

Більше молодих людей частіше потребують 
умов, відмінних від традиційної аудиторії. 
Тепер вони можуть навчатися вдома або на 
роботі, а також і в спеціалізованих навчальних 
центрах, або отримати інші форми підтримки, 
такі як експертна підтримка в Інтернеті або у 
мовного радника електронною поштою. Такі 
зміни призводять до більшої гнучкості для 
студента, більш широкого вибору і свободи 
щодо того, коли і де, і, часто, що вивчати. Ці 
зміни часто також вимагають від того, хто 
навчається, більш широких здібностей, щодо 

можливості зробити цей вибір, керувати своїм 
власним навчанням і підтримувати мотивацію.  

Студенти  постійно розширюють коло при-
чин, з яких вони бажають вивчати мову. Зміни 
в потребах учнів призводять до необхідності в 
диверсифікованому навчальному забезпеченні. 
Це призвело до дослідження нових форм 
викладання та навчання, які вимагають більшої 
автономії від студентів. 

Розробка нових технологій надає багато 
можливостей для нових педагогічних розробок, 
а також для інновацій та розширення. Крім то-
го, в ринковому контексті  необхідність пропо-
нувати сучасне обладнання для навчання має 
першорядне значення для того, щоб привабити 
потенційних студентів. Навчання з викорис-
танням нових технологій часто означає авто-
номне навчання, що, у свою чергу, призводить 
до необхідності розглядати педагогічні та 
методичні наслідки таких форм навчання. 

Зосередження на навчальних стратегіях, як 
засобі зробити навчання більш ефективним і 
приємним у даний час є звичайним явищем по 
всьому світу. Є різні типи стратегій, деякі з яких 
явно більш пов’язані з підвищенням обізнаності 
студентів, ніж інші. Когнітивні стратегії (такі як 
способи поліпшення утримання словникового 
запасу) є корисними, але без уваги щодо мета-
когнітівних стратегій (наприклад, виявлення 
мовних потреб), не ведуть до автономії – учні 
можуть чудово впоратись із вивченням словни-
кового запасу, але не в змозі самостійно вирі-
шити, коли та які слова вчити в першу чергу. 

Інша загальна реакція від освітян полягає в 
пошуку альтернативних засобів підтримки вив-
чення мови. Створення спеціалізованих центрів 
підготовки є популярним варіантом. Інші нещо-
давні доповнення до арсеналу освітніх поло-
жень включають в себе  (комп’ютерне) дистан-
ційне навчання та електронне навчання. Це є 
відповіддю на потребу в більшій гнучкості та 
спрощенні доступу до освіти. Обидва допов-
нення вимагають набору навичок як з боку того, 
кого навчають, так і з боку того, хто навчає, а 
також переоцінки ролі викладача (або посеред-
ника чи консультанта). Деякі автори вказують 
на необхідність підготовки кадрів і постійну 
підтримку для того, щоб ці типи навчання були 
успішними, і особливо вказують на необхід-
ність розвитку навичок самостійної роботи. На 
жаль дуже часто ці навички сприймаються як 
щось само собою зрозуміле.  

Вище надано всього лише кілька прикладів, 
де стикаються супутні обставини. З одного 
боку, спостерігається збільшення числа людей, 
що вивчають мови. Крім того, ми бачимо, що 
зміни – як всередині, так і за межами освітніх 
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закладів – вимагають певного ступеня 
незалежності в  навчанні. Різні реакції на ці 
проблеми з боку освітніх установ, як правило, 
включають підвищену підтримку мовного 
навчання, представленого в різних формах.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, 
вивчення вітчизняних і зарубіжних джерел, а 
також досвід практичної діяльності дають змо-
гу дійти висновку про те, що на сучасному етапі 
йде активний пошук шляхів вдосконалення 
організації роботи студентів з метою модерні-
зації процесу викладання іноземних мов у ви-
щій школі. Ускладнення вимог до випускників 
вищих навчальних закладів і реалії життя став-

лять перед викладачами завданнявивчати і 
впроваджувати в навчальну практику найбільш 
ефективні методики і технології, поєднувати 
традиційні й інноваційні методи у навчанні та 
організації роботи тих, хто навчається, творчо 
розвивати набутий практичний і теоретичний 
досвід викладання іноземних мов. 

Перспективи подальших наукових розробок 
у межах порушеної проблеми будуть 
проводитись з метою дослідження процесу 
формування професійної автономії випускника 
університету в підготовці до міжнародного 
екзамену з англійської мови. 
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Волкова Г.К. 
УЧЕБНАЯ АВТОНОМИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В статье рассматриваются вопросы развития учебной автономии студентов, которая является важной целью 
процесса обучения иностранным языкам и способствует индивидуализации обучения, выделяется ведущая роль 
обучающегося как активного субъекта образовательного процесса, подчеркивается важность внутренней 
мотивации в условиях автономного обучения. Учебная автономия является важным условием реализации учащимися 
своих познавательных возможностей в процессе овладения иностранным языком, превращая обучение в учение. 
Учебной автономии нельзя научить или научиться, ее можно постепенно развивать через сознательное отношение 
к процессу обучения. Учебная автономия -личностное качество, которое является основой обучения «всю жизнь».  
Ключевые слова: иностранный язык, непрерывное образование, учебные стратегии, учебная автономия, 
автономная учебная деятельность. 

 

Volkova G.K. 
EDUCATIONAL AUTONOMY IN FORMATION OF STUDENTS’ FOREIGN LINGUISTIC PROFESSIONAL 
COMPETENCE  
The article discusses the development of student autonomy, which is an important goal of the process of teaching foreign 
languages and contributes to the individualization of learning, emphasizes the leading role of the learner as an active subject 
of the educational process, emphasizes the importance of internal motivation in conditions of autonomous learning. Educational 
autonomy is an important condition for students to realize their cognitive abilities in the process of mastering a foreign 
language, transforming learning into a aquisition. Educational autonomy can not be taught or learned, it can be gradually 
developed through a conscious attitude to the learning process. Educational autonomy is a personal quality that is the basis for 
"throughout  life" learning.    
Key words: foreign language, continuous education, training strategies, educational autonomy, autonomous learning activity. 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3bc78b5d53a88521206c37_0.html
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12621
http://e-koncept.ru/2016/86164.htm
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

