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РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ДОШКІЛЬНІЙ ТА 

ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ 

 

У статті висвітлено питання реалізації автономного навчання в процесі 

формування професійної методичної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Проаналізовано сутність 
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понять «навчальна автономія»та «автономне навчання», встановлено 

взаємозв’язок між ними. На основі аналізу наукової літератури визначено 

сутнісні характеристики автономного навчання в контексті формування 

професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в дошкільній 

та початковій освіті. Особлива увага приділяється практичним аспектам  

реалізації автономного навчання в процесі формування професійної методичної 

компетентності  студентів на практичних заняттях з методики навчання 

англійської мови. Авторами визначено етапи реалізації автономного навчання, 

інтегрованого у контекст аудиторних та позааудиторних форм роботи 

студентів з вивчення курсу дисципліни, зазначеної попередньо: 

цілемотиваційний, планувально-конструктивний, аналітико-рефлексивний 

етапи. Цілемотиваційний етап має на меті актуалізацію вивчення конкретної 

методичної теми, моделювання кінцевого результату її опанування 

студентами у термінах методичних знань та вмінь. Планувально-

конструктивний етап орієнтований на автономне опрацювання теми 

студентами на основі самостійного вибору інформаційних джерел та 

індивідуально-прийнятних навчальних стратегій, спрямований на створення 

особистісно значущого освітнього продукту. Аналітико-рефлексивний етап 

передбачає оприлюднення студентами результатів своєї самостійної 

навчальної діяльності, взаємо та самоанілз створеного освітнього продукту, 

ефективності власних навчальних дій та обраних стратегій виконання 

завдання. У статті представлено практичну ілюстрацію кожного етапу в 

процесі формування професійної методичної компетентності студентів під 

час вивчення однієї з тем методичного курсу із зазначенням завдань, видів 

діяльності студентів. Автономне навчання автори вважають дієвим засобом 

оптимізації формування професійної методичної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови початкової ланки. 

Ключові слова: навчальна автономія, автономне навчання, методична 

компетентність, майбутні учителі іноземної мови в дошкільній та початковій 

освіті. 
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REALIZATION OF AUTONOMOUS LEARNING IN THE PROCESS OF 

PROSPECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ IN PRESCHOOL 

AND PRIMARY EDUCATION PROFESSIONAL METHODOLOGICAL 

COMPETENCE FORMATION 

 

The article deals with the problem of the implementation of autonomous 

learning into the process of methodological competence of prospective foreign 

language teachers in pre-school and primary education formation. The analysis of 

the concepts ‘learning autonomy’ and ‘autonomous learning’ is suggested and the 

interrelation between them is explained. The autonomous learning is viewed as a 

necessary condition of learning autonomy development. The features and 

characteristics of autonomous learning in the educational process of high school are 

highlighted. Autonomous learning is defined aseffective means of professional 

lifelong development of contemporary teachers. It gives students an opportunity to 

take charge of their own learning, set goals to address their professional needs, 

choose appropriate learning strategies, evaluate the outcomes of their learning. 

Particular attention is paid to the practical aspects of autonomous learning 
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organization in the process of prospective foreign language teachers’ methodological 

competence formation. Three stages of autonomous learning incorporation into the 

process of teaching methods to students are described. Goal-setting and motivation 

stage is aimed at giving students an opportunity to consider the reasons of taking the 

topic, what skills and knowledge they want to earn and how it relates to their 

professional development. Planning and constructive stage gives students an 

opportunity to work independently on the task, plan their actions, choose learning 

strategies and resources, create their own learning product. Analytical and reflexive 

stage is aimed at the analysis of the previous stage, self- monitoring and reflection of 

the learning processs and evaluation of the learning products and outcomes of the 

students. It is concluded that the use of autonomous learning will improve the process 

of prospective foreign language teachers’ methodological competence formation. 

Key words: learning autonomy, autonomous learning, methodological 

competence, prospective foreign language teachers in pre-school and primary 

education. 

 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації, євроінтеграції детермінують 

запит сучасного українського суспільства на підготовку компетентних, 

конкурентоспроможних фахівців у галузі іншомовної освіти, здатних до 

безперервного професійного розвитку, адаптації у різних соціальних 

контекстах, варіативних умовах професійної діяльності. 

Зазначене актуалізує проблему необхідності оновлення системи 

професійної підготовкимайбутніх учителів іноземних мов, орієнтує на 

створення академічного середовища у закладах вищої освіти, яке дозволить 

формувати професійну компетентність студентів на засадах навчальної 

автономії, рефлексивного підходу до процесу власного професійного 

становлення.  

Крім того, сучасний фокус уваги на необхідності вивчення іноземної мови 

з раннього віку дозволяє виділити систему раннього іншомовного навчання в 



якості самостійної складової системи іншомовної освіти, а підготовці фахівців 

у цій сфері надати особливої значущості. 

Підтвердженням зазначеного є також важливість початкового етапу 

вивчення іноземної мови (ІМ), який має на меті закласти основи іншомовної 

комунікативної компетентності (ІКК) , що створить необхідний фундамент для 

її ефективного формування в подальшому житті кожної особистості, 

сформувати позитивне ставлення до ІМ як такої, забезпечити мотивацію  до 

іншомовного навчання в майбутньому. 

Отже, науковий пошук у сфері оптимізації формування професійної 

компетентності майбутніх учителів ІМ в дошкільній та початковій освіті в 

цілому та їїметодичної складової зокрема є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної 

підготовки майбутніх учителів ІМ розкрита у дослідженнях: І.Н. Верещагіної, 

Н.Д. Гальськової, О.О. Миролюбова, С.Ю. Ніколаєвої, Ю.І Пассова, Г.В. 

Рогової та інших. Питання формування професійної методичної компетентності 

учителів ІМ в дошкільній та початковій освіті досліджувалось: Н.А. Бабенко, 

Н.С. Барбелко, М.З. Біболетовою, О.Б. Бігич, В.Г. Редьком, С.В. Роман, Т.М. 

Шкваріною та іншими. Важливі аспекти посилення навчальної автономії 

студентів – майбутніх учителів ІМ в процесі їх професійної підготовки 

розкрито у наукових доробках: Л.В. Калініної, Н.Ф. Коряковцевої, Є.С. 

Маркової, І.В. Самойлюкевич, О.М. Соловової, Н.В. Ульянової, А.П. 

Ходаковської та інших. Незважаючи на велику кількість теоретичних 

напрацювань у сфері оптимізації формування професійної  методичної 

компетентності майбутніх учителів ІМ початкового етапу з урахуванням 

посилення принципу навчальної автономії студентів, проблемними для 

впровадження залишаються практичні аспекти реалізації зазначеного принципу 

у процесі методичної підготовки студентів цієї спеціалізації у вузі.  

Метою нашої статті є конкретизація практичних шляхів реалізації 

автономного навчання в процесі формуванняпрофесійної методичної 

компетентності учителів ІМ в дошкільній та початковій освіті.  



Виклад основного матеріалу дослідження. З точки зору багатьох 

науковців О.Б. Бігич, Є.Ю. Нікітіної, О.М. Соловової та інших професійна 

методична компетентність є стрижнем професійної компетентності учителів 

ІМ. Професійну методичну компетентність, ми розглядаємо як здатність 

організовувати та здійснювати освітній процес з ІМ, спрямований на рішення 

поставлених задач на основі сучасних знань та технологій (Никитина, 2013:59). 

Зазначена компетентність є інтегральною складовою професійної 

компетентності вчителя ІМ та ґрунтується насинтезі спеціально-наукових, 

методичних, дидактичних, психологічних, лінгвістичних знань та вмінь. 

Професійна методична компетентність не є статичною, оскільки набуває 

початкового розвитку під час  професійного навчання студентів у вищому 

навчальному закладі та продовжує розвиватись та вдосконалюватись під час 

всього періоду професійної діяльності вчителя ІМ, що чітко спрямовує на 

формування здатності до її саморозвитку та самовдосконалення під час 

професійногонавчання студентів у вузі, а відтак, актуалізує проблему розвитку 

навчальної автономій студентів, котра в подальшому переросте в професійну 

автономію вчителів. 

Орієнтацію на освітню автономію студентів в умовах безперервності 

професійної методичної освіти, рефлексію та інновації у професійній діяльності 

науковці визначають як основні тенденції професійної методичної освіти 

майбутніх учителів початкової ланки (Бондаренко, 2002:48-51). 

Логіка дослідження, передусім, передбачає розгляд змісту понять 

"навчальна автономія" та "автономне навчання" та встановлення між ними 

зв'язку. 

Одним із перших науковців, який надав визначення навчальної автономії 

був Х. Холек. Автономію тих, хто навчається він трактував як "уміння брати на 

себе відповідальність за свою навчальну діяльність відносно всіх її аспектів, а 

саме постановки цілей, визначення змісту та послідовності, вибір методів та 

прийомів, управління процесом оволодіння матеріалом, оцінку отриманого 

результату" (Holec, 1981:3). 



Деталізуючи визначення Х. Холека, Д. Літтл підкреслює той факт, що 

автономія – "це здатність до критичної рефлексії та оцінки свого навчання, 

здатність до прийняття конкретних рішень та незалежних дій" (Little, 1991:17). 

Окремі науковці надають більш деталізовані визначення навчальної 

автономії, беручи за основу структуру навчальної діяльності. О. Г. Кобзар 

пропонує визначення навчальної автономії, як "здатність усвідомлено 

планувати, здійснювати, оцінювати та корегувати діяльність щодо вивчення 

предмету, приймаючи на себе  відповідальність за процес і результат цієї 

діяльності" (Кобзарь, 2013:6).У своєму дослідженні ми беремо це визначання за 

основу. Цитовані визначення навчальної автономії не є протирічними, вони 

деталізують змістове наповнення зазначеного поняття та дозволяють визначити 

його основні характеристики до яких відносимо: усвідомлене планування та 

здійснення навчальної діяльності студентом; суб'єктна позиція студента в 

навчальному процесі, яка означає здатність ініціювати та організовувати власну 

навчальну діяльність, спрямовану на створення особисто значущого освітнього 

продукту при цьому приймаючи відповідальність за її хід та результат; 

здатність студентів до рефлексивної самооцінки ефективності власної навальної 

діяльності та її результатів. 

В структурі навчальної автономії науковці виділяють три компоненти:  

 психологічний (мотивація та рефлексія); 

 методичний (оволодіння стратегіями та прийомами навчальної 

діяльності); 

 соціальний (взаємодія між студентами, викладачем та студентами) 

(Ульянова, 2016). 

Враховуючи зазначене, можна чітко окреслити напрями педагогічної та 

методичної роботи, реалізація яких сприятиме формуванню навчальної 

автономії студентів. 

Розвиток навчальної автономії потребує створення сприятливих та 

ефективних умов. До таких умов відносимо організацію автономного навчання 

студентів як під час аудиторної так і позааудиторної роботи. 



Звернемось до розгляду змісту поняття "автономне навчання". Відмітимо, 

що у дослідженнях науковців цей вид навчання розглядається як "активно 

організований і регульований учнем/студентом процес здобуття та переробки 

інформації емпіричним шляхом, орієнтований на конкретні дії" (Bimmel, 2000); 

як "навчання в ході якого учні повинні мати навички та знати стратегії, щоб у 

випадку необхідності взяти своє навчання у власні руки (Wolff, 2013:59); 

"навчання в ході якого студенти  приймають самостійні рішення стосовно 

навчального процесу" (Іжко, 2013:111); "навчання в ході якого студенти 

створюють особистий освітній продукт, рефлексують та оцінюють свою 

навчальну діяльність" (Соловова, 2004:20). Пропоновані визначення мають 

певні розбіжності щодо тлумачення досліджуваного поняття. До характеристик 

автономного навчання відносимо: 

 усвідомлене планування та організацію студентами самостійного 

вивчення навчального матеріалу на основі використання індивідуально-

прийнятних стратегій та прийомів; 

 активну позицію студентів у навчальному процесі, орієнтовану на 

створення особистісно значущого освітнього продукту; 

 орієнтацію на рефлексивну оцінку ефективності 

власноїнавчальноїдіяльності, самооцінку отриманого освітнього продукту. 

Метою автономногонавчання є розвиток здатності студентів 

допрофесійної самоосвіти, відповідно, і навчальної автономії під час навчання у 

вищому навчальному закладі та професійної автономії у майбутній професійній 

діяльності. 

Встановлюючи зв'язок між поняттями "навчальна автономія" та 

"автономне навчання" відмічаємо, що навчальна автономія є метою та 

особистісною характеристикою студента, своєю чергою, автономне навчання є 

засобом досягнення поставленої мети. 

Підводячи підсумок зазначеного, визначаємо автономне навчання як 

спосіб організації навчального процесу під час якого забезпечується 

можливість студентів самостійно та усвідомлено планувати, здійснювати, 



оцінювати та корегувати власну навчальну діяльність по оволодінню 

професійною методичною компетентністю. 

Враховуючи тему дослідження, ми розглядаємо реалізацію автономного 

навчання під час організації занять з методики навчання англійської мови в 

закладах дошкільної освіти (ЗДО), обґрунтовано вважаючи цю дисципліну 

стрижневою для формування професійної методичної компетентності 

студентів.  

Зауважимо, що в процесі формування професійної методичної 

компетентності на заняттях із зазначеної дисципліни ми не ведемо розмову про 

повну автономію студентів, а розглядаємо автономне навчання у контексті 

організації студентами власного начального середовища із модерацією з боку 

викладача. 

Ми підтримуємо точку зору О.М. Соловової про те, що в основі навчальної 

автономії  має бути впровадження нових форм навчальної взаємодії викладача 

та студента,  викладач має «зробити зміст навчальної програми, форми та зміст 

контролю відкритими  для студентів, відмовитись від ролі єдиного джерела 

інформації, виступити в ролі помічника, консультанта навчальної діяльності, 

забезпечувати необхідними навчальними матеріалами та технологіями роботи з 

ними, стимулювати спрямованість на продуктивну навчальну діяльність  та 

розвиток умінь само та взаємоконтроля отриманих результатів" (Соловова, 

2004:17). 

Отже, функціями викладача у контексті реалізації автономного навчання є 

функції наставника, консультанта, фасилітатора, координатора та модератора 

навчальноїдіяльності студентів. Ефективними формами роботи із студентами є 

раціональне поєднання аудиторних та позааудиторних форм роботи, поєднання 

лекцій із дискусіями, актуалізація особистісного досвіду вивчення студентами 

іноземної мови, проведення методичних майстерень та семінарських занять, 

підготовка до яких вимагає пошукової, дослідницької роботи студентів, широке 

пропонуванняним проблемних завдань,  методичних задач, які не мають 

однозначних рішень. Важливою є не тільки активна співпраця студентів із 



викладачем, а впровадження інтерактивних форм взаємодії студентів, 

співнавчання, взаємонавчання та взаємооцінювання, які стимулюють розвиток 

їх рефлексивних умінь. Важко не погодитись з Т.Ю. Тамбовкіною, що за умови 

автономного навчання, цей процес розглядається як процес активної взаємодії з 

оточуючим середовищем, "взаємодія може відбуватись на різних когнітивних 

рівнях: на рівні опрацювання інформації, оволодіння мисленнєвими 

операціями, основними мегакогнітивними процесами планування, 

самоорганізації, самоконтролю" (Тамбовкина, 2007:77) вона може 

реалізовуватись у різних режимах та формах роботи між студентами та між 

викладачем та студентами.  

Наше розуміння реалізації автономного навчання в процесі формування 

професійної методичної компетентності майбутніх учителів ІМ раннього етапу 

навчання є співзвучним із точкою зору, висловленою у дослідженні Л.В. 

Калініної та І.В. Самойлюкевич (Калініна, 2004: 6) та включає: 

 оволодіння студентами індивідуально-прийнятними стратегіями 

опанування професійно-методичних знань та вмінь; 

 самостійне керівництво студентами процесом оволодіння 

методичними знаннями та вміннями; 

 рефлексія ефективності власної навчальної діяльності, обраних 

стратегій навчання в контексті виконання професійно-методичних завдань та 

реалізації власного професійного розвитку; 

  аналіз та самоаналіз продуктів власної навчальної діяльності 

студентами; 

 здатність до використання отриманих знань та вмінь у варіативних 

навчальних та  професійних ситуаціях, які можуть виникнути у реальному 

житті. 

 Проаналізувавши етапи реалізації автономного навчання, запропоновані у 

дослідженнях різних науковців, а саме: Л.В. Журавльової, О.М. Соловової, 

Н.Ф. Коряковцевої, Н.І. Тонконог та інших виділяємо такі етапи здійснення 



цього виду навчання під час організації вивчення студентами курсу "Методика 

навчання англійської мови ЗДО": 

І етап – цілемотиваційний – метою якого є аналіз важливості оволодіння 

студентами конкретною методичною темою; актуалізація особистого досвіду 

студентів вивчення ІМ; аналіз програмних вимог стосовно визначеного аспекту 

розвитку ІКК дошкільників, попереднє моделювання кінцевого результату 

опанування студентами методичної теми у термінах конкретних методичних 

знань та вмінь. 

ІІ етап – планувально-конструктивний, який має на меті надання 

можливостістудентами автономного опанування методичної теми, на основі 

індивідуальних дій, завдяки самостійному вибору інформаційних джерел, 

способі та засобів навчальноїдіяльності, вибору індивідуально-

прийнятнихстратегій навчання та прийомів, спрямованих на створення 

освітнього продукту у вигляді методичної розробки фрагменту заняття 

англійської мови в ЗДО; вибір способу оприлюднення результатів своєї 

навчальної роботи. 

ІІІ етап – аналітико-рефлексивний передбачає оприлюднення студентами 

результатів своєї начальної діяльності шляхом ознайомлення інших студентів з 

власними методичними розробками, програвання мікрофрагментів занять в 

аудиторії, обговорення, взаємооцінювання, самооцінювання студентами 

створеного продукту, ефективності власних навчальних дій під час виконання 

завдання; внесення зразків методичних розробок у методичне портфоліо; у разі 

потреби, корегування методичних розробок та власних навчальних дій шляхом 

виправлення помилок та відкидання навчальних стратегій, які виявилися 

індивідуально неефективними.  

Узагальнимо зазначене у вигляді схеми.  

  



Схема 1. 

Етапи реалізації автономного навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілемотиваційний етап. Оголошення викладачем теми, аналіз аудіювання 

як виду мовленнєвої діяльності, обговорення із студентами ролі аудіювання в 

спілкуванні. Надання студентам завдань, які дозволяють проаналізувати 

власний досвід навчання аудіювання під час вивчення ІМ. Визначення 

труднощів аудіювання, об'єктивних та суб'єктивних та організація дискусії 

студентів щодо можливих шляхів подолання цих труднощів у процесі 

організації іншомовного навчання дошкільників. Організація роботи студентів 

в групах над опрацюванням змісту кейсів, які актуалізують важливість 

проблеми навчання аудіювання  англійською мовою з раннього віку. 
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Аналіз текстів кейсів має відбуватись у наступній послідовності: 

 визначення методичної проблеми, яка міститься в кейсі, її конкретизація; 

 визначення можливих шляхів рішення проблеми; 

 виявлення факторів, які дозволять уникнути виникнення проблеми у 

майбутньому. 

Обов'язковим є також аналіз програмних вимог, щодо розвитку основ 

компетентності в аудіювання дошкільників. 

Фактично, перший етап дозволяє студентам визначити важливість 

розвитку основ компетентності в аудіюванні дітей дошкільного віку, 

конкретизувати програмні вимоги стосовно розвитку цього компоненту  ІКК та 

виявити проблеми, які можуть виникати у процесі формування зазначеної 

компетентності у дошкільників.   

Важливим є обговорення із студентами та виявлення необхідного фонду 

методичних знань та вмінь, якими вони мають оволодіти для ефективного 

розвитку основ компетентності в аудіюванні дошкільників на заняттях 

англійської мови в ЗДО. На цьому етапі необхідним є визначення змісту та 

форм контролю, завдяки яким буде оцінювались рівень володіння ними цією 

методичною темою.  

Зауважимо, що завдання на цьому етапі студенти здійснюють у різних 

інтерактивних режимах роботи: парному, мікрогруповому, що створює 

мотиваційне забезпечення навчальної діяльності.  

На цьому етапі викладач забезпечує студентів необхідними навчальними 

матеріалами, переліком літературних джерел, хот-листом корисних 

автентичних сайтів, які допоможуть їм самостійно опрацювати тему. Також 

студентам може бути запропоновано пам'ятку-інструкцію стосовно необхідних 

кроків або змісту роботи з підготовки методичних розробок, мікрофрагментів 

занять. 

Планувально-конструктивний етап власне і є етапом автономної, 

самостійної роботи студентів над методичною  темою. На цьому етапі 

студенти, використовуючи пам'ятку-інструкцію, самостійно планують 



послідовність своїх навчальних дій, обирають інформаційні джерела: 

підручники,  статті,  сайти, які дозволять сформувати ресурсний фонд знань з 

методичної теми. Вони також можуть ознайомитись з відео занять з навчання 

дошкільників аудіювання, проаналізувати конспекти занять відповідного 

спрямування, обравши автентичні підручники для початкового рівня 

(StarterабоElementaryLevel) з метою конкретизації вправ, які пропонуються для 

розвитку аудитивних навичок дошкільників. 

Послуговуючись індивідуально розробленим планом навчальних дій, 

студенти здійснюють аналітичну, пошукову та конструктивну діяльність. 

Обирають на власний розсуд тему, яка передбачена для вивчення в ЗДО та 

розробляють мікрофрагменти занять, спрямовані на розвиток аудитивних 

навичок дошкільників. Вониздійснюють відбір необхідних засобів навчання,   

інтегрують мікрофрагменти у загальний методичний контекст занять 

англійської мови в ЗДО, продумують спосіб оприлюднення результатів своєї 

роботи.  

Аналітико-рефлексивний етап відбувається безпосередньо на практичному 

занятті з методики навчання англійської мови, який проходить у  форматі 

методичної майстерні. На цьому етапі студенти представляють власні 

презентації, які віддзеркалюють методичні знання, отримані під час самостійної 

роботи на методичною темою. Вони проводять мікрофрагменти занять, 

спрямовані на розвиток основ англомовної компетентності у дошкільників. 

Студенти групи виконують роль вихованців, допомагаючи наблизити навчальні 

умови до реальних професійних. Паралельно студенти заповнюють бланки 

взаємооцінювання згідно конкретних аспектів мікрофрагмента, надають оцінку 

побаченого мікрофрагмента, аналізуючи його методичну коректність та 

ефективність, надають конкретні пропозиції щодо вдосконалення методичної 

розробки одногрупників. Оцінювання презентацій та фрагментів відбувається 

згідно критеріїв, визначених на першому етапі роботи над методичною темою. 

Окремого наголосу набуває заповнення студентами двох форм самооцінки. 

Перша форма дозволяє студентам здійснити самооцінювання мікрофрагменту, 



його методичної коректності, рівня розвитку методичних умінь, які необхідні 

для його ефективного проведення.  

Друга форма дозволяє студентам рефлексивно оцінити ефективність 

власних навчальних дій, вибір навчальних стратегій та прийомів з метою 

відбору тих, які є індивідуально оптимальними з перспективою використання їх 

у навчальній діяльності в майбутньому та відкидання тих, які є індивідуально-

неприйнятними.   

За умов корегування фрагментів та методичних розробок вони 

поповнюють методичне портфоліо студентів, яке має вестись систематично, 

віддзеркалюючи професійно-методичний розвиток студентів під час вивчення 

курсу методики. 

Висновки та результати дослідження.  Підводячи підсумок зазначеного 

відмічаємо, що подібні етапи можуть бути реалізовані під час вивчення 

студентам и різних тем курсу методики. Ефективність автономного навчання, 

інтегрованого у процес вивчення студентами курсу методики, яке ґрунтується 

на раціональному поєднанні аудиторної та позааудиторної форм роботи 

студентів було доведено під час організації вивчення зазначеного курсу 

студентами Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Перспективами подальших досліджень у визначеному напрямі є розгляд 

проблеми організації автономного диференційованого навчання студентів на 

основі врахування їх навчальних стилів.  
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