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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток науки, техніки та виробництва, 

глобалізація світової економіки у ХХІ столітті зумовлюють нові вимоги до 

фахівців з дизайну, основними характеристиками яких мають бути: цілісність і 
понадпредметність професійних знань з різних галузей науки; системність, 

гнучкість та нестандартність мислення; просоціальна, гуманістична та 

екологічна спрямованість; комунікативні вміння; здатність вирішувати складні 
технічні, естетичні, ергономічні проблеми; прагнення до постійного 

саморозвитку, самоорганізації. Професійна підготовка таких дизайнерів 

вимагає суттєвої зміни її змісту, форм і методів, переходу від знаннєвої до 

компетентнісної парадигми, орієнтації на розвиток мисленнєвих якостей 

майбутніх фахівців. Це зазначено у таких у нормотворчих документах, як 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інноваційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ін. Одним із 
пріоритетів вітчизняної вищої дизайн-освіти є формування понадзнаннєвих, 

метакогнітивних властивостей майбутніх фахівців, які б забезпечили 

успішність їх професійної діяльності та розвитку в умовах мінливого, 

суперечливого технічного, соціального, інформаційного та культурного 

простору. 

Отже, особливого значення на сьогодні набуває розробка та 

впровадження в системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

технології формування метакогнітивних властивостей, що забезпечують 

регуляцію їх проектувальної діяльності, спрямованої на вирішення професійних 

проблем. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 
актуальність і доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями між: 

– визнанням сучасною наукою та практикою визначального характеру 

метакогнітивних властивостей фахівця у регуляції його мисленнєвої діяльності, 
професійної діяльності і професійного розвитку в цілому та недостатньою 

розробленістю науково-методичного інструментарію з їх формування; 

– об’єктивною потребою суспільства у дизайнерах, здатних до 

проектування як професійної, так і власної мисленнєвої діяльності та 

неготовністю майбутніх фахівців до його здійснення; 

– усвідомленістю необхідності реформування вітчизняної дизайн-освіти, 

переосмислення її методологічних основ в аспекті орієнтації на інтегральний 

дизайн, що вимагає активних способів професійної взаємодії та переважання 

традиційних форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Проблема формування метакогнітивних властивостей фахівців у цілому 

та дизайнерів зокрема у сучасній науці знайшла відображення при вирішенні 
широкого кола теоретичних і прикладних питань, спрямованих переважно на 

дослідження: професійного мислення фахівців (О. І. Генісаретський, 

Ю. В. Громико, А. О. Деркач, Д. М. Завалішина, М. М. Кашапов, 
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Т. В. Кудрявцев, Ю. М. Кулюткін, Г. П. Щедровицький та ін.); метакогнітивної 
регуляції професійної діяльності (А. Браун, Б. М. Величковський, А. В. Карпов, 

Р. Клюве, Ю. К. Корнилов, І. М. Скітяєва, М. Л. Смульсон, Дж. Флейвелл, 

С. М. Халін, В. Д. Шадриков та ін.); професійної компетентності дизайнерів, 

сучасних вимог до їх професійно значущих якостей (І. С. Каримова, 

В. Ю. Медведєв та ін.); основних тенденції розвитку світової та вітчизняної 
дизайн-освіти (В. М. Голобородько, В. Я. Даниленко, Л. В. Оружа, В. Папанек, 

Л. Б. Переверзєв, О. Ю. Семенцов, О. А. Фурса та ін.); специфіки формування 

та розвитку професійного мислення майбутніх фахівців у процесі їх навчання 

(О. І. Гура, Дж. Джонс, М. А. Діркес, Н. Г. Сидорчук, Є. С. Шелестова та ін.). 

Незважаючи на те, що в останні десятиріччя з’явилися вітчизняні наукові 
дослідження сутності професійного мислення дизайнерів та особливостей їх 

формування у процесі професійної підготовки (Н. В. Дерев’янко, В. Ф. Прусак, 

В. В. Турчин та ін.), вони спрямовувалися лише на рівень первинної когнітивної 
регуляції та не передбачали вирішення питання функціонування і розвитку 

процесів другого порядку, що є синтетичними, інтегральними метапроцесами й 

забезпечують успішність дизайнерського проектування. Зазначене коло науково-

практичних завдань розвитку неперервної освіти в Україні разом з актуальною 

проблематикою сучасної педагогічної науки зумовили вибір теми дисертації: 
«Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького 

національного університету за темою «Психолого-педагогічні засади розвитку 

компетентності суб’єктів освітнього простору» (номер державної реєстрації 
0116U004863), одним із виконавців якої є здобувач.  

Тема дисертації затверджена Вченою радою ДВНЗ «Запорізький 

національний університет» (протокол № 4 від 19.11.2015). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

успішне формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 
професійної підготовки. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 
– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності метакогніцій 

дизайнерів; 

– виявити й охарактеризувати метакогнітивні уміння майбутніх 

дизайнерів, особливості їх розвитку у процесі професійної підготовки; 

– визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують успішне формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення формування 
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метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 
підготовки. 

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів у вищому навчальному закладі. 
Предметом дослідження є організаційно-педагогічні умови формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 
підготовки. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 
професійної підготовки залежить від упровадження такої сукупності 
організаційно-педагогічних умов: орієнтації змісту професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів на формування їх метакогнітивної обізнаності; 
впровадження методів метакогнітивного навчання; створення метакогнітивного 

освітнього середовища у процесі їх професійної підготовки. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і 
перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних 

загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 

моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності 
метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів, обґрунтування особливостей їх 

формування у процесі професійної підготовки; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання 

емпіричного матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-

професійних програм – для визначення особливостей фахової освіти майбутніх 

дизайнерів та стану забезпечення метакогнітивного навчання; педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності визначених організаційно-

педагогічних умов; 

– статистичних: метод середніх величин, метод парних порівнянь, а 

також методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних інформаційних 

технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих експериментальних 

даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують успішність формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки: орієнтація змісту 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів на формування їх 

метакогнітивної обізнаності, що забезпечується внесенням у загальнонаукові 
дисципліни метапредметів (метапредметних тем) – фундаментальних освітніх 

об’єктів, які відображають сутність мисленнєвої діяльності людини, 

спрямованої на пізнання навколишнього і внутрішнього, психічного світу 

фахівця; впровадження методів метакогнітивного навчання, які забезпечують 

актуалізацію базових механізмів метакогнітивних процесів майбутніх 
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дизайнерів, – нормування, об’єктивізації, схематизації, вербалізації, рефлексії; 
створення метакогнітивного освітнього середовища у процесі професійної 
підготовки майбутніх дизайнерів завдяки системі тьюторингу – цілісного 

процесу навчально-професійного, психолого-педагогічного супроводу та 

підтримки особистісно-професійного розвитку студента; 

– уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії формування 

метакогніцій («метакогніції», «метакогнітивні уміння», «метакогнітивні уміння 

майбутнього дизайнера», «метакогнітивне освітнє середовище»); критерії 
(усвідомленість, стійкість та повторюваність, ефективність метакогнітивних 

дій), показники і рівні сформованості метакогнітивних умінь; 

– удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів на основі впровадження нетрадиційних форм та методів 

навчання (проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція з помилками, лекція-

прес-конференція, ділові ігри, дебати, дискусії, евристики, сценарії, робота зі 
скетчбуком та ін.); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 

сутність метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів, етапи та методи їх 

формування у вищій школі. 
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в процес професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів: метапредметні теми «Проблема», «Проектування», 

«Прийняття рішення» та «Рефлексія» у межах дисциплін професійного циклу; 

спецкурс «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів», 

науково-методичний комплекс якого включає дидактичний матеріал до 

лекційних і практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи, методики 

діагностики рівня сформованості метакогнітивних умінь; систему тьюторингу, 

що передбачає проведення TED-конференцій, консультування у формі групи 

професійної взаємодопомоги, тьюторіалу як системи позааудиторних 

навчальних занять, об’єднаних єдиною темою, роботу постійно діючої 
студентської дизайн-студії. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження створюють основу для вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Запорізького 

національного університету (довідка № 01-14/132 від 11.07.2017), 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (довідка № 21/1 

від 19.06.2017), Класичного приватного університету (довідка № 997 від 

29.06.2017), Київського національного університету культури і мистецтв (довідка 
№ 415 від 21.09.2017), Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(довідка № 595 від 03.07.2017), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/1605 від 31.08.2017). 

Особистий внесок здобувача. У статтях, написаних у співавторстві, 
автору належить: «Особливості використання методу схематизації у 
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професійній підготовці майбутніх фахівців» (О. І. Гура) – обґрунтування 

доцільності та особливостей використання методу схематизації у вищій школі; 
«Розвиток метакогнітивних умінь фахівців в умовах післядипломної освіти» 

(О. І. Гура) – визначення сутності метакогнітивних умінь фахівців та методів їх 

розвитку в системі післядипломної освіти. Ідеї співавторів, з якими було 

опубліковано окремі наукові праці, у дисертаційній роботі не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Вища освіта України у контексті інтеграції до світового 

освітнього простору» (м. Київ, 2015, 2016), «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2015, 2016, 2017); 

– всеукраїнських: «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному 

світі: змістовний та технологічний аспект» (м. Суми, 2015); «Педагогіка вищої 
школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2016); «Соціально-

гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 2016); «Науково-методичні 
засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» 

(м. Запоріжжя, 2016). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження 

опубліковано в 15 наукових і науково-методичних працях, з них: 5 – статті у 

наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 3 реферуються міжнародними 

наукометричними базами), 3 – статті в зарубіжних виданнях, 6 – матеріали 

конференцій, 1 – навчально-методичне видання. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 13 додатків на 

50 сторінках, списку використаних джерел (209 найменувань). Дисертація 

містить 4 таблиці та 13 рисунків. Загальний обсяг – 266 сторінок (11,1 авт. арк.), 

з яких 169 – основного тексту (7,2 авт. арк.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і 
предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне 

значення одержаних результатів; подано відомості про апробацію, публікації. 
У першому розділі – «Теоретичні основи дослідження сутності 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів» – проаналізовано наукове 

розуміння сутності метакогніцій фахівців; визначено й обґрунтовано зміст 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів, особливості вітчизняного та 

зарубіжного досвіду їх формування в системі вищої освіти. 

Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив 

варіативність і різноплановість наукових підходів до розуміння сутності 
метапізнання, метакогніцій як: особливого пізнавального процесу, 
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спрямованого на усвідомлення людиною власної когнітивної діяльності 
(Дж. Флейвелл); специфічної активності, що забезпечує моніторинг та оцінку 

людиною свого прогресу у навчанні (А. Браун); ментальних структур, що 

здійснюють недовільну регуляцію процесу переробки інформації, а також 

довільну організацію інтелектуальної активності самої людини 

(М. О. Холодна); особливих пізнавальних процесів, спрямованих на пізнання 

людиною її суб’єктивної реальності, внутрішнього світу, що мають 

метасистемний статус (А. В. Карпов). Це, у поєднанні з визначеними 

характерними особливостями дизайнерської діяльності (єдність науки та 

практики, техніки й мистецтва, матеріальної і духовної сфер культури; 

універсальність, всебічність охоплення, інтегрованість у всі сфери життя 

людини та соціуму; поліфункціональність; перетворювальний характер; 

динамічність; людинозорієнтованість; зумовленість специфічними рисами 

проектування, що є змістом дизайнерської діяльності; командний, колегіальний 

характер; зумовленість особливостями професійних дизайнерських проблем), 

надало підстави під метакогніціями дизайнера розуміти складні, багаторівневі 
та системно-організовані психічні утворення – особливі пізнавальні процеси, 

які мають власне процесуальну та автономно розгорнуту форму, спрямовані на 

організацію, регуляцію та координацію первинних (спрямованих на пізнання 

навколишньої реальності) когнітивних процесів і забезпечують загальну 

регуляцію діяльності фахівця, визначають її успішність. Метакогніції дизайнера 

є когнітивними за своїми механізмами й регулятивними за спрямованістю, 

визначають успішність його професійної діяльності на предметному та 

мисленнєвому рівні. Як особлива системна організація вони містять два 

базових компоненти – когнітивний (метакогнітивна обізнаність як сукупність 

особливих професійних знань фахівця) та регулятивний (сукупність способів 

здійснення і контролю за його мисленнєвою діяльністю). 

Базовими метакогніціями дизайнерів у роботі визначені: цілепокладання; 

антиципація; прийняття рішення; планування; програмування; самоконтроль. 

Ґрунтуючись на загальнонауковому розумінні сутності умінь як: 

засвоєних суб’єктом способів виконання розумових та практичних дій 

(В. Д. Шадриков), здатності виконувати певну діяльність або дію в нових 

умовах, що виникла на основі раніше сформованих знань та досвіду 

(К. К. Платонов), під метакогнітивними вміннями майбутніх дизайнерів у 

роботі визначені засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної 
регуляції його навчально-професійної діяльності, що забезпечуються 

сукупністю засвоєних метакогнітивних знань. 

Здійснений аналіз сутності метакогніцій, а також змісту етапів 

дизайнерської діяльності, а саме: 1) підготовчого, який передбачає 

усвідомлення фахівцем проблемної ситуації, методологічну обробку інформації 
та формулювання проектного завдання, створення графічного передпроектного 

аналізу; 2) пошукового, змістом якого є встановлення гіпотез, пошук способів 

вирішення дизайн-проблеми, продукування та створення ескіз-ідей, ескізу 
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проектного рішення; 3) вирішення, що забезпечує створення програми 

проектування, її аналіз та реалізацію, створення цілісного проектного рішення; 

4) рефлексивного, змістом якого є здійснення аналізу відповідності мети й 

проектного рішення, внесення коректив, здійснення додаткових досліджень і 
власне презентація дизайнерського рішення; надав змогу виокремити такі групи 

базових метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів: уміння з 
цілепокладання; антиципаційні вміння; вміння з прийняття рішення; 

планувальні вміння; програмувальні вміння; рефлексивні вміння або вміння 

метакогнітивного самоконтролю. Зазначені метакогнітивні вміння є 
внутрішніми детермінантами ефективності як майбутньої професійної, так і 
навчально-професійної діяльності студента-дизайнера, оскільки визначають 

успішність його мисленнєвої діяльності. 
Спираючись на результати експериментальних досліджень зарубіжних 

(М. Аллон, Т. Б. Гуткін, Р. Брюннінг, Дж. Л. Волфс та ін.) та вітчизняних 

(А. В. Карпов, І. М. Скитяєва, М. Л. Смульсон, М. О. Холодна та ін.) учених, які 
довели неефективність стихійного розвитку метакогнітивних умінь, у роботі 
зазначено, що їх формування у майбутніх дизайнерів потребує цілеспрямованих 

програм – метакогнітивного навчання. 

Узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх дизайнерів у 

зарубіжних закладах вищої освіти надало змогу зазначити, що сучасна світова 

дизайн-освіта передусім спрямована не тільки на формування певних 

професійних знань у студентів, а й на розвиток їх мисленнєвих якостей, 

пізнавальної діяльності, і передбачає як активізацію дивергентного мислення, 

«роботу з інтуїцією», так і формування метакогнітивних знань та вмінь, які 
забезпечують успішність дизайнерського проектування. У зарубіжних закладах 

вищої освіти застосовують різноманітні методи, серед яких головними є ігрові, 
рефлексивні, діяльнісні технології, методи групового прийняття рішення тощо. 

Цілеспрямоване формування метакогніцій у студентів-дизайнерів у зарубіжних 

закладах вищої освіти здійснюється передусім у межах дисциплін соціально-

гуманітарного циклу, загальнонаукової підготовки, вільного вибору студентів. 

Для вітчизняної системи дизайн-освіти програми метакогнітивного 

навчання є рідкісними і мають переважно апробаційний, ситуативний характер. 

Про це свідчать результати здійсненого аналізу освітньо-професійних програм 

підготовки бакалаврів (галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 

022 Дизайн) провідних українських закладів вищої освіти. Зазначене вимагає 

розробки та впровадження спеціально спрямованих освітніх заходів з 
формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 
професійної підготовки. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки» – схарактеризовано структурну модель формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів; теоретично обґрунтовано 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність цього процесу. 
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Ґрунтуючись на положеннях системного (Б. Ф. Ломов та ін.), синергетичного 

(Г. Хакен та ін.), гуманістичного (С. Л. Рубінштейн та ін.), діяльнісного 

(О. М. Леонтьєв та ін.), контекстного (А. О. Вербицький та ін.), компетентнісного 

(А. О. Деркач та ін.), акмеологічного (Н. В. Кузьміна та ін.), 

системомиследіяльнісного (Г. П. Щедровицький та ін.) і рефлексивного 

(А. В. Карпов та ін.) підходів, а також ідеях концепції І. Я. Лернера щодо способів і 
рівнів засвоєння змісту освіти та концепції дидактичної евристики 

А. В. Хуторського, в роботі презентована структурна модель формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки 

(рис. 1). Модель складається з таких блоків: 1) цільового, що відображає мету та 

завдання; 2) змістово-операційного, який містить принципи, організаційно-

педагогічні умови, етапи, форми і методи підготовки; 3) результативного, що 

відображає критерії, показники та рівні сформованості метакогнітивних умінь. 

Метою професійної підготовки студентів-дизайнерів у закладі вищої 
освіти, згідно з розробленою структурною моделлю, визначено формування в 

них метакогнітивних умінь, що передбачає вирішення завдань, які 
відображають розвиток складових метакогніцій майбутнього фахівця: 

1) формування метакогнітивної обізнаності як системи професійних знань, що 

створюють орієнтовну основу для відпрацювання способів метарегуляції їх 

діяльності; 2) формування системи первинних метакогнітивних умінь; 

3) формування метакогнітивного досвіду як генералізації метакогнітивних 

умінь у типових та нетипових ситуаціях. 

Основними принципами формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки, крім загальнопедагогічних 

принципів, визначені такі: науковості, системності, цілеспрямованості, 
формування системи відповідних складових метакогнітивної обізнаності, 
метапредметних основ освітнього змісту, взаємозалежності та послідовності, 
освітньої рефлексії, систематичності та логічності, відповідності методів і технік 

формування, контекстності, мотиваційного забезпечення, економічності та 

оптимальності методів технік формування, візуалізованості та об’єктивованості. 
Спираючись на визначені в нормативно-правових документах орієнтири 

розвитку вітчизняної вищої дизайн-освіти, особливості професійної підготовки 

дизайнерів у закладах вищої освіти, а також результати проаналізованого 

досвіду існуючих зарубіжних та вітчизняних програм метакогнітивного 

навчання, в роботі визначені та обґрунтовані організаційно-педагогічні умови 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 
професійної підготовки. 

Першою умовою є орієнтація змісту професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів на формування їх метакогнітивної обізнаності, що забезпечується 

внесенням до курикулуму соціально-гуманітарних дисциплін метапредметів 

(метапредметних тем) – особливої освітньої структури, зміст якої базується на 

системі фундаментальних освітніх об’єктів, а саме: проблема, проектування, 

прийняття рішення та рефлексія. 
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Рис. 1. Структурна модель формування метакогнітивних умінь 
у  майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки 
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відповідності методів і технік 

формування, економічності та 

оптимальності методів технік 

формування, контекстності, 
мотиваційного забезпечення, 

візуалізованості та об’єктивованості 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
УМОВИ: 

1) орієнтація змісту професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів на формування їх 

метакогнітивної обізнаності; 
2) впровадження методів метакогнітивного 

навчання; 

3) створення метакогнітивного освітнього 

середовища у процесі професійної 
підготовки майбутніх дизайнерів 

ЗМІСТ: 

теоретичний аспект:  

засвоєння метакогнітивних знань як 

орієнтовної основи; 

практичний аспект:  

формування метакогнітивних умінь: 

цілепокладання, антиципації, 
прийняття рішення, планування, 

програмування, самоконтролю; 

особистісний аспект:  

розвиток рефлексивності 

ФОРМИ І МЕТОДИ: 

– метапредмети «Проблема», «Проектування», 

«Прийняття рішення» та «Рефлексія» у межах 

дисциплін загальнонаукової підготовки; 

– спецкурс «Формування метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів»;  

– система тьюторингу (TED-конференція, 

консультування, тьюторіал, постійно діюча 

студентська дизайн-студія)  

з використанням методів, що ґрунтуються на 

механізмах нормування, вербалізації, 

об’єктивізації, схематизації та рефлексії 

РЕЗУЛЬТАТ: 

сформовані метакогнітивні вміння у майбутніх дизайнерів 

Критерії: 

– усвідомленість метакогнітивних дій; 

– стійкість та повторюваність; 

– ефективність метакогнітивних умінь 

Рівні: 

    – початковий;        – середній;                 – високий 
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Другою умовою є впровадження методів метакогнітивного навчання, що 

ґрунтуються на механізмах актуалізації та розвитку метакогніцій майбутніх 

фахівців, а саме: 1) нормуванні як побудові миследіяльності, процесу вирішення 

проблем відповідно до певних норм та правил, роботі з поняттями як 

інструментами розуміння і мислення; 2) вербалізації як протоколюванні та 

проговорюванні власної миследіяльності, словесних звітів перебігу процесу 

вирішення проблемних ситуацій (інтроспективних, супроводжувальних 

(реальних) та ретроспективних); 3) об’єктивізації як вирішенні проблемних 

ситуацій у процесі змодельованої професійної діяльності; 4) схематизації як 

побудові, інтерпретації схем різного типу; 5) рефлексії завдяки рефлексивним 

виходам, рефлексивним паузам та рефлексивним запитанням. 

Третьою умовою є створення метакогнітивного освітнього середовища у 

процесі професійної підготовки студентів-дизайнерів як особливої сукупності 
організаційних, предметних, соціальних, психолого-педагогічних чинників 

освітньої діяльності майбутніх фахівців, що завдяки своїй відкритості, 
різнобічності та різноманіттю засобів, єдності елементів, випередженню та 

надмірності забезпечує їх успішне метакогнітивне навчання. 

Кожна із зазначених організаційно-педагогічних умов передбачає 
впровадження системи відповідних форм і методів педагогічного процесу. 

Так, перша умова – орієнтація змісту професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів на формування їх метакогнітивної обізнаності – реалізується 

завдяки введенню у зміст таких соціально-гуманітарних дисциплін, як «Основи 

науково-дослідної роботи», «Психологія особистості» та «Психологія бізнесу», 

метапредметних тем «Проблема», «Проектування», «Рефлексія», «Прийняття 

рішення», вивчення яких передбачає проведення нетрадиційних активних 

лекційних (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції з помилками) та 

практичних занять, а також самостійну роботу студентів з використанням 

методів: проблематизації, конструювання понять, аналізу понять за родо-

видовою схемою, рефлексивного аналізу власної діяльності, проектування, 

рефлексивного есе, групової дискусії, розвивальної самодіагностики та ін. 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови забезпечується 

впровадженням модульного спецкурсу «Формування метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів», який містить нетрадиційні лекційні (проблемна лекція-

візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція-конференція) та практичні 
заняття, самостійну роботу студентів, із застосуванням методів: евристики, 

СМАРТ-технології, нормативної схеми проектування О. І. Генісаретського, 

причинно-наслідкового зв’язування, сценарію, аналізу джерел помилок, 

постановки запитань, схематизації, створення ментальних карт, роботи із 
скетчбуком, схеми рефлексивного акту, аналізу проблемних ситуацій та ін. 

Створення метакогнітивного освітнього середовища у процесі 
професійної підготовки майбутніх дизайнерів, відповідно до третьої умови, 

передбачає впровадження системи тьюторингу за: 1) орієнтаційним 

(спрямований на виявлення очікувань студентів щодо метакогнітивного 
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навчання, співвіднесення можливостей навчальних програм та можливостей 

студентів, проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку 

студентів), 2) активізаційним (забезпечує підтримку мотиваційних та 

пізнавальних ресурсів студентів, поступовий перехід з етапу метакогнітивної 
обізнаності до етапу метакогнітивного досвіду, активізацію самоосвітньої 
діяльності майбутніх фахівців) та 3) корекційно-оцінним (передбачає 
здійснення самодіагностики сформованості метакогнітивних умінь студентів, 

проектування їх подальшого професійного розвитку) етапами, що реалізуються 

завдяки груповому консультуванню та TED-конференції, тьюторіалу як системі 
позааудиторних навчальних занять та роботі постійно діючої студентської 
дизайн-студії. 

Результативний блок структурної моделі відображає результат 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів – сформовані метакогнітивні 
вміння, що визначається за трьома критеріями (усвідомленість дій, стійкість та 

повторюваність дій, ефективність дій) і рівнями (початковий, середній, 

високий). 

Отже, впровадження створеної структурної моделі, реалізація визначених 

організаційно-педагогічних умов у системі вищої освіти забезпечать ефективне 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 
професійної підготовки. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка організаційно-

педагогічних умов формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів 

у процесі професійної підготовки» – розкрито загальні питання організації 
педагогічного експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

Педагогічний експеримент було здійснено упродовж 2013–2017 рр. На 

різних його етапах взяли участь 420 студентів спеціальності 022 Дизайн та 

37 викладачів закладів вищої освіти різних регіонів України. 

Дослідно-експериментальну роботу, відповідно до основних вимог щодо 

її проведення (С. У. Гончаренко та ін.), здійснено в три етапи: констатувальний, 

формувальний і контрольний за організаційною формою лонгітюду. 

Результати здійсненого пілотного дослідження надали підстави 

визначити зміст, критерії й показники сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, визначити експериментальні та контрольні групи. 

З метою з’ясування наявних рівнів сформованості метакогнітивних умінь 

у майбутніх дизайнерів було використано комплекс діагностичних методик, а 

саме: 1) авторський дидактичний тест «Що я знаю про метакогнітивні 
процеси?» – для визначення рівня метакогнітивної обізнаності – усвідомленості 
студентами метакогнітивних дій; 2) опитувальник метакогнітивної включеності 
у діяльність (Metacognitive Awareness Inventory) та 3) шкала самооцінки 

метакогнітивної поведінки ЛаКоста – для визначення стійкості та 

повторюваності (генералізації) метакогнітивних умінь у різних видах 

діяльності, в умовах цілеспрямованого навчання; 4) авторська методика 

експертної оцінки метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів – для 
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визначення ефективності метакогнітивних умінь, що виявляється в отриманні 
реального продукту мисленнєвої та предметної діяльності; 5) методика 

діагностики рефлексивності А. В. Карпова, В. В. Понамарьової, що забезпечує 

вимірювання рівня розвиненості рефлексивності як системоутворювального 

механізму метакогнітивних процесів. 

Усього на формувальному етапі взяли участь 104 майбутні дизайнери 

Запорізького національного університету, Класичного приватного університету 

та Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. До 

експериментальних груп (ЕГ) увійшов 51 студент, до контрольних (КГ) – 

53 студенти освітнього рівня бакалавр спеціальності 022 Дизайн. 

Формувальний етап педагогічного експерименту проводився у декілька 

підетапів, що відповідають етапам навчально-професійної діяльності та 

забезпечують реалізацію визначених організаційно-педагогічних умов: 

1) установчо-мотиваційний, метою якого було формування мотивації 
студентів на оволодіння метакогнітивною обізнаністю та метакогнітивними 

уміннями, установки на спільну діяльність; активізація особистісно-

професійного саморозвитку майбутніх фахівців, а також введення їх у 

проблемну тему. Основними педагогічними заходами на цьому підетапі були 

такі: TED-конференція «Метакогнітивні процеси – детермінанта дизайн-

діяльності фахівця» з метою занурення студентів у науковий простір сучасного 

метакогнітивізму, стимулювання інтересу до інноваційних наукових розробок, 

налаштування на роботу в активному освітньому середовищі; освітні заходи у 

межах діяльності постійно діючої студентської дизайн-студії «Уперед!» (робота 

коворкінгу «Разом!»); 

2) змістовий, який передбачав забезпечення умов для оволодіння 

студентами метакогнітивною обізнаністю, формування в них метакогнітивних 

умінь та був реалізований завдяки: впровадженню метапредметних тем 

«Проблема», «Проектування», «Прийняття рішення» та «Рефлексія» у межах 

таких дисциплін соціально-гуманітарного циклу, як «Основи науково-дослідної 
роботи», «Психологія особистості», «Психологія бізнесу»; реалізації спецкурсу 

«Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів»; проведенню 

групових консультацій у формі групи професійної взаємодопомоги та 

тьюторіалів з обговорення питань для самостійного опрацювання студентами за 

темами спецкурсу, відеосюжетів, практичних завдань; проведенню у межах 

роботи постійно діючої студентської дизайн-студії «Уперед!» освітньо-

інтелектуальної гри «Дебати» з теми «Двоповерхова рефлексія є професійною 

якістю фахівця-дизайнера», ділових ігор «Лялька у подарунок» та «Шукаємо 

дизайнера»; 

3) контрольно-рефлексивний, метою якого було надання пролонгованого 

ефекту дії формувальних заходів, їх збереження після тривалої спеціально 

організованої роботи, а також закріплення установки на постійний 

саморозвиток, самовдосконалення. Основними педагогічними заходами на 

цьому підетапі були такі: проведення виставки-презентації скетчбуків з теми 



 13 

«Щоденник мого професійного розвитку», проведення підсумкових тьюторіалів 

з теми «Метакогнітивні уміння – у життя!» та групових консультацій з тем 

«Моделі прийняття рішень у дії», «Розвиток метакогнітивних умінь: шляхи 

самовдосконалення». 

За результатами здійсненої вторинної діагностики рівня сформованості 
метакогнітивних умінь у студентів експериментальних груп отримано дані, що 

свідчать про значну позитивну динаміку за всіма критеріями. Загальний 

коефіцієнт сформованості метакогнітивних умінь дорівнює в: ЕГ1 – 0,635, 

ЕГ2 – 0,71, ЕГ3 – 0,59, тобто висвітлює середній та високий рівень порівняно з 
початковим, виявленим на первинному діагностуванні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь  

у майбутніх дизайнерів  

Експериментальні групи Контрольні групи 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 КГ1 КГ2 КГ3 

Критерій 

сформованості 
метакогнітивни

х умінь Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Метакогнітивна 

обізнаність (КО) 
0 0,6 0 0,8 0 0,53 0 0,2 0 0,13 0 0,18 

Стійкість та 

повторюваність 

умінь (КСП) 

0,15 0,67 0,105 0,77 0,1 0,57 0,09 0,14 0,08 0,12 0,1 0,17 

Ефективність 

умінь (КЕ) 
0,21 0,635 0,28 0,57 0,21 0,635 0,22 0,29 0,25 0,31 0,23 0,29 

Загальний 

коефіцієнт 

(КМУ) 

0,12 0,635 0,128 0,71 0,103 0,59 0,103 0,21 0,11 0,186 0,11 0,213 

 

Отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів сформованості 
метакогнітивних умінь студентів експериментальних груп перед та після 

впровадження формувальних заходів ( 860,168,3 1,01,0 таблtекспt > ), а також 

відсутність статистично значущої різниці відповідних коефіцієнтів студентів 

контрольних груп ( 860,113,1 1,01,0 таблtекспt > ) засвідчила їх ефективність і 

доцільність. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене теоретичне й експериментальне дослідження дало змогу 

сформулювати загальні висновки. 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішне формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 
підготовки. Одержані в ході виконаного дослідження результати підтвердили 

правомірність гіпотези, покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання 

дослідження дають змогу зробити загальні висновки. 
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1. Здійснений загальнонауковий аналіз сутності метакогнітивної 
діяльності людини, особливостей професійної діяльності дизайнерів та 

проектування як її змісту дав змогу під метакогніціями дизайнерів розуміти 

багаторівневі та системно-організовані психічні утворення, які мають власне 

процесуальну та автономно розгорнуту форму, спрямовані на організацію, 

регуляцію та координацію первинних когнітивних процесів фахівців та 

забезпечують загальну регуляцію їх професійної діяльності, визначають її 
успішність. 

Базовими метакогніціями дизайнерів відповідно до структури їх 

професійної діяльності визначені такі: цілепокладання; антиципація; прийняття 

рішення; планування; програмування; самоконтроль. 

Зміст метакогніцій дизайнерів визначається когнітивним (метакогнітивна 

обізнаність як сукупність особливих професійних знань) та регулятивним 

(сукупність способів здійснення та контролю за мисленнєвою діяльністю) 

компонентами. 

2. На підставі загальнопедагогічного розуміння сутності категорії вміння 

під метакогнітивними вміннями майбутніх дизайнерів у роботі визначені 
засвоєні студентом способи метакогнітивної регуляції його навчально-

професійної діяльності. 
Ґрунтуючись на особливостях етапів дизайнерського проектування 

виокремлені 6 груп базових метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів: 

1) уміння з цілепокладання; 2) антиципаційні вміння; 3) уміння з прийняття 

рішення; 4) планувальні уміння; 5) програмувальні уміння; 6) рефлексивні 
вміння або вміння метакогнітивного самоконтролю. 

За результатами здійсненого аналізу наукових праць, присвячених 

вивченню особливостей генези метакогніцій, визначено, що їх розвиток не 

відбувається стихійно, а потребує цілеспрямованих формувальних програм – 

метакогнітивного навчання, яке реалізується в процесі фахової підготовки 

дизайнерів у зарубіжних закладах вищої освіти. Для вітчизняної системи 

дизайн-освіти програми метакогнітивного навчання є рідкісними і мають 

переважно апробаційний, ситуативний характер, що вимагає розробки та 

впровадження спеціально спрямованих освітніх заходів. 

3. Ґрунтуючись на положеннях загальнонаукової (системний та 

синергетичний підходи), спеціально-наукової (гуманістичний, діяльнісний, 

контекстний, компетентнісний, акмеологічний, системомиследіяльнісний і 
рефлексивні підходи) та конкретно-наукової (концепція І. Я. Лернера щодо 

способів та рівнів засвоєння змісту освіти та концепція дидактичної евристики 

А. В. Хуторського) методологій, визначених особливостях вітчизняної дизайн-

освіти та принципах формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів 

(науковості, системності, цілеспрямованості, формування системи відповідних 

складових метакогнітивної обізнаності, метапредметних основ освітнього 

змісту, взаємозалежності та послідовності, освітньої рефлексії, систематичності 
та логічності, відповідності методів і технік формування, економічності та 
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оптимальності методів технік формування, контекстності, мотиваційного 

забезпечення, візуалізованості та об’єктивованості), виявлена та обґрунтована 

сукупність організаційно-педагогічних умов формування метакогнітивних 

умінь майбутніх дизайнерів, а саме: 1) орієнтація (спрямування) змісту 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів на формування їх 

метакогнітивної обізнаності та метакогнітивного досвіду; 2) впровадження 

методів метакогнітивного навчання; 3) створення метакогнітивного освітнього 

середовища у процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів. 

Аналіз результатів експериментальної перевірки визначених 

організаційно-педагогічних умов цілком підтвердив гіпотезу дисертаційного 

дослідження щодо ефективності їх впливу. Отримана статистично значуща 

різниця коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів експериментальних груп за результатами констатувального та 

контрольного вимірювань ( 860,168,3 1,01,0 таблtекспt > ), а також експериментальних 

і контрольних груп свідчить про ефективність розроблених і впроваджених 

організаційно-педагогічних заходів. 

4. Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів 

упроваджено у практику роботи ВНЗ на основі: розроблених метапредметних 

тем «Проблема», «Проектування», «Прийняття рішення» та «Рефлексія»; 

спецкурсу «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів»; 

системи тьюторингу, що включала проведення TED-конференції, 
консультування у формі групи професійної взаємодопомоги, тьюторіалу як 

системи позааудиторних навчальних занять, що об’єднані єдиною темою, 

роботу постійно діючої студентської дизайн-студії. 
Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення 

його мети – наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують успішне формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: розробка та реалізація метапредметного змісту фахових 

дисциплін професійної підготовки дизайнерів; формування здатності до 

антиципації майбутніх фахівців евристичними засобами тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки. − На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено проблему формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. Визначено та 

обґрунтовано базові метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів. Розроблено 

та апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 
підготовки, зокрема: орієнтація змісту професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів на формування їх метакогнітивної обізнаності; впровадження 

методів метакогнітивного навчання; створення метакогнітивного освітнього 

середовища у закладі вищої освіти. Визначені організаційно-педагогічні умови 

впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх дизайнерів завдяки: 

залученню метапредметних тем у зміст загальнонаукових дисциплін, спецкурсу 

«Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів», системи 

тьюторингу. 

Ключові слова: метакогніції, метакогнітивні уміння, майбутній 

дизайнер, формування, професійна підготовка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Адоньева Ю. А. Формирование метакогнитивных умений у будущих 

дизайнеров в процессе профессиональной подготовки. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 2017. 

В диссертации исследована проблема формирования метакогнитивных 

умений у будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки. 

Осуществленный анализ научных подходов к определению сущности 

метакогнитивной деятельности человека, особенностей профессиональной 

деятельности дизайнеров и проектирования как ее содержания, дал основания 

под метакогнициями дизайнеров понимать многоуровневые и системно-

организованные психические образования, которые имеют процессуальную и 

автономно развернутую форму, направлены на организацию, регуляцию и 

координацию первичных психических процессов специалистов и обеспечивают 

общую регуляцию их профессиональной деятельности, определяют ее 

успешность. Базовыми метакогнициями дизайнеров согласно этапам их 

профессиональной деятельности (подготовительный, поисковый, решения и 
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рефлексивный) определены такие: целеполагание, антиципация, принятие 

решения, планирование, программирование, самоконтроль. Содержание 

метакогниций дизайнеров определяется когнитивным (метакогнитивная 

осведомленность как совокупность профессиональных знаний) и регулятивным 

(совокупность способов осуществления и контроля мыслительной 

деятельности) компонентами. 

Под метакогнитивными умениями будущих дизайнеров в работе 

понимаются усвоенные студентом способы метакогнитивной регуляции его 

учебно-профессиональной деятельности. Обосновано, что развитие 

метакогнитивных умений не осуществляется стихийно, а требует 

целенаправленных формирующих программ – метакогнитивного обучения. 

В диссертации выявлен и научно обоснован комплекс организационно-

педагогических условий формирования метакогнитивных умений у будущих 

дизайнеров в процессе профессиональной подготовки, а именно: ориентация 

содержания профессиональной подготовки будущих дизайнеров на 

формирование их метакогнитивной осведомленности; внедрение методов 

метакогнитивного обучения; создание метакогнитивной образовательной среды 

в высшем учебном заведении. 

Выявленные организационно-педагогические условия внедрены в 

процесс профессиональной подготовки будущих дизайнеров с помощью: 

включения метапредметных тем в содержание общенаучных дисциплин; 

спецкурса «Формирование метакогнитивных умений у будущих дизайнеров», 

системы тьюторинга. 

В диссертации описан педагогический эксперимент по реализации 

выявленных условий, анализ результатов которого полностью подтвердил 

гипотезу исследования. Полученная статистически значимая разница 

комплексного показателя сформированности метакогнитивных умений 

студентов экспериментальных групп до и после внедрения формирующих 

мероприятий, а также студентов контрольных и экспериментальных групп 

свидетельствует об эффективности реализованных организационно-

педагогических условий. 

Ключевые слова: метакогниции, метакогнитивные умения, будущий 

дизайнер, формирование, профессиональная подготовка. 

 

SUMMARY 

 

Adonieva Y. А. The formation of metacognitive skills of future designers 

in the process of training. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.04 – theory and methodology of vocational education. – 

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2017. 

The dissertation investigates the problem of formation of metacognitive skills 

in future designers during the process of professional training. These skills are 
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determined and grounded. The complex of organizational and pedagogical conditions 

for the formation of metacognitive skills of future designers in the process of 

professional training is also developed and tested. It includes an orientation of the 

content of the training of future designers to the formation of their metacognitive 

awareness, implementation of methods of metacognitive training, creation of a 

metacognitive educational environment in a higher educational institution. The 

defined organizational and pedagogical conditions are implemented in the process of 

professional training of future designers by including the meta-objective themes into 

the content of general scientific disciplines, modular special course «Formation of 

metacognitive skills in future designers» and tutoring systems. 

Key words: metacognition, metacognitive skills, future designer, formation, 

professional training. 
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