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Стаття присвячена актуальній проблемі 
розвитку сучасного навчального процесу – 
автономії навчальної діяльності студента. 
Із точки зору автора, самостійне управ-
ління студентом особистим навчальним 
процесом та рефлексія, що спирається на 
когнітивне, свідоме оволодіння навчальним 
матеріалом, складають основу організації 
автономної навчальної діяльності суб’єктів 
навчання. У статті автономна навчальна 
діяльність розглянута з точки зору розви-
тку рефлексії як особистої якості суб’єкта 
навчання та з точки зору самоуправління 
студентом своєю навчальною діяльністю. 
У дослідженні висвітлені та змістовно аргу-
ментовані базові, структурні елементи 
самостійного управління студентом осо-
бистим навчальним процесом, а також 
розглянуто його вплив на розвиток особис-
тих якостей студента , які роблять його 
суб’єктом навчальної діяльності. 
Автором розглянуто основні підходи науков-
ців до визначення дефініції «автономія». На 
основі аналізу психолого-педагогічної літе-
ратури визначаються різні аспекти роз-
витку автономної навчальної діяльності 
та обґрунтовується авторське визна-
чення цього поняття. Встановлено, що 
автономна навчальна діяльність студен-
тів – динамічна категорія, яка проходить 
певні стадії свого розвитку та має певні 
рівні. Основна увага зосереджується на 
теоретико-методологічному обґрунтуванні 
п’яти рівнів автономії навчальної діяльності: 
інструктивно-виконавчого, варіативного, 
пошуковому, активно-пошукового, навчаль-
ного. Висвітлюються та аналізуються 
показники та критерії сформованості кож-
ного рівня. З’ясовано, що кожному рівню 
автономії навчальної діяльності відповідає 
певний ступень рефлексії студента та 
відповідні структурні елементи самоуправ-
ління навчальною діяльністю. Наводяться 
змістовні характеристики та прийоми фор-
мування рефлексії пізнавальної діяльності 
студентів у процесі вивчення іноземних мов.
Ключові слова: автономія, рівні автоном-
ної навчальної діяльності, рефлексія, при-

йоми рефлексії, самоуправління особистим 
навчальним процесом.

The article is devoted to the topical problem of 
autonomy of student’s learning activity in current 
learning process. From the point of view of the 
author, student’s self – directed personal learning 
activity and self – reflection based on cognitive – 
conscious mastery are the basis for the organiza-
tion of autonomous learning process.
 According to the article autonomous learning 
process is considered from the point of view of 
self – reflection development as a personal qual-
ity, and from the point of view of self-directed 
learning activity. The study highlights and sub-
stantiates the basic, structural elements of stu-
dent’s self – directed personal learning activity, 
and its impact on the development of personal 
qualities of a student, which make him as a sub-
ject of learning process.
The author considers the main approaches 
of researches to the definition of “autonomy”. 
Based on the analysis of psychological and 
pedagogical literature, various aspects of the 
development of autonomous learning activities 
are determined and the author’s definition of 
this concept is substantiated. It is established 
that autonomous learning process is a dynamic 
phenomenon that goes through certain stages of 
its development and has certain levels. The main 
attention is focused on the theoretical and meth-
odological aspects of five levels of autonomy of 
learning activity: instructive - executive, variable, 
search, active – search, educational. Indicators 
and criteria of formation of each level are cov-
ered and analyzed. It was found that each level 
of autonomous learning activity corresponds to a 
certain degree of self – reflection, and the cor-
responding structural elements of self-directed 
learning process.
Meaningful characteristics and methods of form-
ing a student’s self – reflection as a cognitive 
activity in the process of learning foreign lan-
guages are given.
Key words: autonomy, levels of autonomous 
learning activity, self-reflection, techniques of 
reflection, self-direction of personal learning pro-
cess.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Заклади вищої освіти, відповідаючи на виклики 
сучасних реалій, що склалися у світі, активно 
впроваджують практику викладання іноземних 
мов у формат автономного навчання. Ефектив-
ність цього процесу великою мірою залежить від 
готовності студентів формувати, розвивати та 
поглиблювати ступень своєї автономності для 
успішної роботи з опанування іноземних мов. 
Таким чином, уважного ставлення дослідників 
потребує питання, яке пов’язане з формуванням 
та розвитком автономії студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема автономного навчання широко висвіт-
люється в наукових дослідженнях як закордонних, 
так і вітчизняних науковців. 

Багато досліджень присвячено визначенню та 
аналізу дефініції «автономне навчання». Першим, 
хто використав термін «автономність навчаль-
ної діяльності» та надав його визначення, був 
британський науковець Х. Холек. Він розглядав 
автономію як здатність студента до відповідаль-
ності за процес навчання. Різні ступені сформо-
ваності автономії було пов’язано з особистими 
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характеристиками студента, його цілями та куль-
турним контекстом.

У роботах Л. Дикенсон простежується порів-
няльний аналіз понять «автономія» та «самоуправ-
ління» (self-direction), «індивідуалізація навчання» 
(individualize destruction), «самостійне навчання 
у ресурсних центрах» (self- access instruction). 
У визначенні терміна «автономія» науковець схи-
ляється до думки, що несення та розподіл відпо-
відальності студента за процес навчання, який 
базується на ступені залучення, складає головний 
зміст автономії [6, c. 89].

У. Литлвуд розглядає автономію у трьох вимірах: 
1) автономія як суб’єкт пізнання (autonomy as 

a learner);
2) автономія як суб’єкт комунікації (autonomy as 

a communicator);
3) автономія як риса особистості (autonomy as 

a person)
Із точки зору науковця, змістом навчальної авто-

номії є розвиток мотивації, впевненості, а також 
знань та вмінь для самостійного навчання, спілку-
вання та розвитку самостійності особистості.

У роботах М.Л. Соколової автономне навчання 
розглядається з точки зору організації самостійної 
роботи студентів, а також як здатність до само-
рефлексії в навчальному процесі. 

У дослідженнях вітчизняних науковців авто-
номія розглядається як самостійна навчальна 
діяльність студентів, головним завданням якої 
є навчити студента вчитися. Автономія розгляда-
ється як процес самонавчання, яке може поєдну-
ватися із груповим навчанням під керівництвом 
викладача (С.П. Кожушко, О.Б. Тарнопольський).

О.Б. Тарнопольський під розвитком навчаль-
ної автономії студентів розуміє не стільки впро-
вадження суто їхнього індивідуального навчання, 
скільки комплекс заходів, вживання яких веде до 
того, що вони самі беруть на себе відповідальність 
за хід і результати навчального процесу [4, с. 132]. 

Така автономія, з точки зору автора, по-перше, 
передбачає надання студентам права у виборі 
цілей, змісту, методів навчання, а також навчальних 
матеріалів. По-друге, автономія забезпечується 
через створення і реалізацію спеціальних програм 
навчання з урахуванням потреб студентів [4, c. 134].

На думку Т.В. Караєвої, вищим видом навчаль-
ної автономії є автономія творчої навчальної 
діяльності. Вона виникає в тих випадках, коли 
студенти самостійно вирішують творчі завдання 
засобами мови, яку вони вивчають, тобто займа-
ються творчою навчальною діяльністю. На відміну 
від згаданих науковців, автор аналізує автономну 
навчальну діяльність із точки зору її відмінності від 
самостійної навчальної роботи.

Таким чином, аналіз зарубіжних та вітчизня-
них досліджень, які пов’язані з проблемою фор-
мування, розвитку та поглибленню автономної 

діяльності студентів, дозволяє зробити висновок, 
що ця проблема розглядається дослідниками та 
науковцями в різних напрямках, які умовно можна 
поділити на: дослідження, які присвячені категорі-
ально-понятійному аналізу в контексті особистісно 
зорієнтованого підходу до вивчення іноземних 
мов (О.А. Гаврилюк, Н.С. Кіргінцева, Н.Ф. Коря-
ковцева, Т.Ю. Тамбовкина, P. Benson, L. Dickinson, 
М. Gremmo, Н. Holec, D. Little, R. Pemberton, 
R. Smith та ін.), та дослідження, які присвячені 
проблемам автономії як основи для організації 
самостійної роботи (С.П. Дикенсон, О.Б. Кожушко, 
М.Л. Тарнопольський та ін.)

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових дослі-
джень дозволив виявити традиційні підходи до 
проблем організації автономної навчальної діяль-
ності Перехід до нових реалій потребує перегляду 
традиційних підходів та зумовлює необхідність 
розгляду автономії навчальної діяльності як спе-
цифічного виду когнітивної діяльності студентів, 
який носить динамічний та розвиваючий характер, 
складається з певних етапів, рівень розвитку яких 
залежить від ступеню розвитку рефлексії суб’єкта 
навчальної діяльності.

Мета статті – дослідити сутність автоном-
ної навчальної діяльності студентів у процесі 
вивчення іноземних мов із позицій самоуправління 
та рефлексивного підходу.

Виклад основного матеріалу. У сучасній пси-
холого-педагогічній науці не існує єдиного розу-
міння поняття автономії навчання. У деяких тракту-
ваннях воно наближається до поняття навчальної 
самостійності. Але, на відміну від останнього, 
автономія навчання характеризується високим 
ступенем залучення студента до управління осо-
бистим навчальним процесом, а також високим 
ступенем його відповідальності на усіх етапах.

Виділимо кілька визначень поняття автоно-
мія, що існують у сучасній науково-педагогічній 
літературі. О.О. Сергєєва розглядає автономію як 
характеристику особистості, під якою розуміється 
«форма особистісного буття сутність якої прояв-
ляється в таких характеристиках: самостійне ціле-
покладання, усвідомленість поведінки, розвинена 
рефлексія» [2, c. 7].

Тобто з точки зору автора саме такі якості авто-
номії, як рефлексія, усвідомленість поведінки, 
є механізмом адаптації особистості до умов, що 
постійно змінюються, а також визначають успіх 
особистого та професійного розвитку.

Аналізуючи автономію з точки зору організації 
незалежної, продуктивної, усвідомленої навчаль-
ної діяльності, Н.Ю. Мілютинська визначає 
навчальну автономію як «організовану та керо-
вану спільно з викладачем продуктивну освітню 
діяльність студента, спрямовану на створення 
особистісного освітнього продукту, що включає 
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рефлексію даної діяльності, конструктивну та 
творчу взаємодію студента з освітнім середови-
щем та суб’єктами освітньої діяльності» [3, c. 13].

Таким чином, можна побачити, що рефлексія 
відіграє ключову роль як із точки зору особистих 
якостей суб’єкта навчання, так і з точки зору орга-
нізації його процесу самонавчання.

Аналіз наявних трактовок дозволив нам надати 
власне визначення терміна «автономія навчання», 
яке розуміється нами як динамічно-розвиваюча та 
самостійно-управляюча навчальна діяльність сту-
дента, рівень якої визначається ступенем розви-
тку особистої рефлексії, мета якої полягає у ство-
ренні особистого, якісного освітнього продукту.

Студент, для якого характерним є усвідом-
лене та ефективне самостійне управління своєю 
навчальною діяльністю, апріорі становиться 
суб’єктом цього процесу, тому що він здатний до: 

– аналізу та оцінки реальних потреб у своїй 
навчальній діяльності;

– визначення та постановки цілей;
– вибору засобів, часу, місця та способу здій-

снення особистої навчальної діяльності;
– прогнозування результатів;
– визначення кінцевого продукту навчальної 

діяльності та критеріїв його оцінки;
– самоконтролю, самокорекції та самооцінки 

результату [3, c. 14].
На наш погляд, самоуправління засно-

вано на саме тих функціональних елементах, 
що і процес управління, з тією різницею, що 
він здійснюється самим суб’єктом навчальної 
діяльності, тобто студентом. Самоуправління 
в умовах автономного навчання іноземних мов 
має такі функціональні елементи: визначення та 
постановка цілей, планування своїх дій, само-
прогнозування кінцевих результатів, рефлексія 
пізнавальної діяльності, самоконтроль та само-
корекція. Із нашої точки зору, ці функціональні 
елементи є присутніми на усіх етапах автоном-
ного навчання і є відповідними до кожного кон-
кретного етапу. Призначення самоуправління – 
привести до відповідності можливості студента 
та вимог, які висуває перед ним автономна 
навчальна діяльність. Студент повинен зрозу-
міти свої завдання в ролі суб’єкта навчального 
процесу. Йому дуже важливо мати сформо-
вану цілісну систему уявлень про свої можли-
вості і вміння їх реалізувати. Результатом цих 
дій є суб’єктивна, особиста модель автономної 
навчальної діяльності, на основі якої студент 
складає програму дій та засобів її реалізації. 

Особливе місце серед функціональних еле-
ментів самоуправління займає самопізнання, 
або рефлексія. Авторитарна модель навчання не 
вимагає будь-якого осмислення з боку студента. 
Замість цього використовується закріплення та 
узагальнення отриманих знань. 

Формування та розвиток автономного навчання, 
яке ґрунтується на концепції особисто-орієнтова-
ного навчання, просто неможливо здійснити без 
застосування рефлексії на усіх його етапах.

Рефлексія (лат. Reflexio – звертання назад) – 
процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психіч-
них актів та станів. [5, c. 126]. 

Набуття необхідних компетенцій з іноземної 
мови неможливо без розуміння студентами методів 
свого навчання, механізмів пізнання та розумової 
діяльності. Таким чином, головне завдання рефлек-
сії – допомогти студенту зрозуміти свою пізнавальну 
діяльність, виявити її головні компоненти. Сту-
пень сформованості особистої рефлексії визначає 
рівень розвитку автономної навчальної діяльності.

Можливо виділити такі рівні автономії.
Інструктивно-виконавчий рівень авто-

номії, який припускає створення педагогом від-
повідної освітньої ситуації та залучення студента 
до запропонованої ситуації навчання. На цьому 
етапі студент має дуже низький рівень рефлек-
сії, виконує переважно вправи репродуктивного 
характеру, які підготовлені викладачем, вико-
ристовує для вирішення поставлених завдань 
зразок, не може дати самостійно оцінку своєї 
діяльності, покладається на оцінку викладача; 
завдання здійснюються під безпосереднім керів-
ництвом із боку викладача. 

Рівень варіативної автономності здійсню-
ється на створеній викладачем ситуації успіху, яка 
стимулює та мотивує студента, готує його до само-
стійної навчальної діяльності. На цьому етапі сту-
дент має все ще доволі низький рівень рефлексії, 
який дорівнює елементарному рівню. Завдання 
цього етапу сформувати у студента образ «  потрі-
бен», « Я зможу сам» [3, c. 52]. Студенти обира-
ють із запропонованих викладачем завдань і вправ, 
засобів і методів вивчення навчального матеріалу 
ефективніші собі, аргументуючи свій вибір, визнача-
ють форму та час роботи, можуть дати оцінку своїм 
діям та діям товаришів за готовими критеріями. 

Активна пошукова автономія передбачає 
розвиток культури оцінювання власних помилок 
за допомогою самоаналізу та самоконтролю. 
Рівень рефлексії студента – нижче за середній. 
На цьому етапі у студента формується розуміння 
того, що зроблені та усвідомлені помилки під-
тримують та зміцнюють процес самонавчання, 
він може сформулювати цілі, здатен оцінити та 
вибрати найбільш ефективні для себе способи та 
прийоми вивчення навчального матеріалу, може 
брати участь у підготовці дидактичного матері-
алу до заняття, визначає час виконання завдань, 
здатен спрогнозувати можливі труднощі, студент 
здатен здійснювати самооцінку за критеріями, які 
було визначено, але підсумкова оцінка ставиться 
викладачем. На цьому етапі у суб’єкта навчання 
формується образ «Я розумію» [3, c. 54]. 
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 Просунутий етап активно-пошукової 
автономії базується на середньому рівні реф-
лексії студента. На цьому етапі студент може 
самостійно готувати навчальні матеріали та оби-
рати форми і способи вивчення дисципліни. Педа-
гогічне сприяння з боку викладача здійснюється 
опосередковано. Головне завдання цього етапу – 
надати студентам більше творчості та ініціативи 
для усвідомлення ними образу «Я творю» [3, c. 54]. 

Навчальна автономія – вищий рівень авто-
номної діяльності студента, основу якого скла-
дає просунутий рівень рефлексії. На цьому 
етапі відбувається усвідомлення власних шляхів 
та способів навчання. Результатом цього етапу 
є формування у студента образу «Я володію» та 
вміння студентів самостійно будувати та керувати 
своїм навчальним процесом на всіх його етапах, 
від планування та організації до корекції, аналізу 
та контролю [3, c. 56]. Такий тип автономії носить 
інтенсивний та діяльний характер, що допомагає 
студентам сформулювати отримані результати, 
визначити цілі подальшої роботи, скорегувати свій 
навчальний шлях. 

У процесі вивчення іноземної мови для роз-
витку особистої рефлексії студенти можуть вико-
ристовувати два типу засобів: лінгвістичні засоби 
(одиниці вокабуляра, синтаксичні конструкції …) 
та поняття та категорії (наукові, філософські, 
естетичні…). Володіння студентом цими засобами 
дозволяє реалізувати різні способи осмислення 
та уявлення ситуації, що рефлексується. Робота 
зі схемами, графіками, таблицями, картами також 
сприяє розвитку простору чистого мислення сту-
дента. На розвиток рефлексії під час здійснення 
комунікації також позитивно впливає вільний обмін 
думками та виявлення позиції кожного її учасника. 
Різні види запитань, аналогій, а також іронія та 
жарт можуть бути ефективним стимулом для роз-
витку рефлексії. Під час роботи з текстами активі-
зує рефлексію прийом прогнозування, який стиму-
лює усі розумові процеси пізнавальної діяльності 
студента, а також використання різних стратегій, 
які допомагають в моделюванні рефлексивних 

відносин. Засобами, які стимулюють рефлексивне 
мислення, є групові дискусії, методи структурова-
них бесід, ділові ігри та ін.

Таким чином, застосування усіх методів розви-
тку рефлексії, що наведені вище, значною мірою 
впливатиме на розвиток усіх рівнів автономного 
навчання студентів у процесі вивчення інозем-
них мов.

Висновки. Основу організації автономної 
навчальної діяльності складає самостійне управ-
ління студентом особистого навчального процесу 
та рефлексія, яка спирається на когнітивне, сві-
доме оволодіння суб’єктом навчання матеріалу, 
що вивчається.

Автономна навчальна діяльність у процесі 
вивчення іноземних мов – динамічне, постійно 
розвиваюче утворення, яке охоплює п’ять рівнів, 
складність яких залежить від ступеню складності 
та розвитку рефлексії.
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