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АНОТАЦІЯ 

Адоньєва Ю.А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки. - Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» (01 - Освіта/Педагогіка). – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено проблему формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки.  

 Здійснений аналіз наукових підходів до розуміння сутності 

метапізнання, а також визначені характерні особливості дизайнерської 

діяльності, надали 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  

когнітивних процесів і забезпечують загальну регуляцію діяльності фахівця, 

визначають її успішність. Метакогніції дизайнера є когнітивними за своїми 

механізмами та 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 його 

мисленнєвої діяльності).  

Базовими метакогніціями дизайнерів в роботі визначені: 

цілепокладання; антиципація; прийняття рішення; планування; 

програмування; самоконтроль. 

Ґрунтуючись на загальнонауковому розумінні сутності умінь, під 

метакогнітивними вміннями майбутніх дизайнерів в роботі визначені засвоєні 
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майбутнім фахівцем способи метакогнітивної регуляції його навчально-

професійної діяльності, що забезпечуються сукупністю засвоєних 

метакогнітивних знань. 

У роботі зазначено, що формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів не відбувається стихійно, а потребує цілеспрямованих програм – 

метакогнітивного навчання. 

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 висування гіпотез, 

пошук способів вирішення дизайн-проблеми, пошук, продукування та 

створення ескіз-ідей, ескізу проектного рішення; 3) вирішення, що забезпечує 

створення програми проектування, її аналіз та реалізацію, створення цілісного 

проектного рішення; та 4) рефлексивного, змістом якого є здійснення аналізу 

відповідності мети та 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 уміння; - програмувальні уміння; - 

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, 

вирішення професійних проблем. 

Розроблено та апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки. 

 Першою орагінзаційно-педагогічною умовою є орієнтація змісту 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів на формування їх 
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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. 

 Другою умовою є впровадження методів метакогнітивного навчання, що 

ґрунтуються на механізмах актуалізації та розвитку метакогніцій майбутніх 

фахівців, а саме: 1) нормуванні як побудови 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 своєї відкритості, 

різнобічності та різноманіттю засобів, єдності елементів, випередженню та 

надмірності забезпечує їх успішне метакогнітивне навчання.  

Кожна з зазначених організаційно-педагогічних умов передбачала 

впровадження системи відповідних форм і методів педагогічного процесу. 

Так, перша умова реалізувалась 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 
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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 забезпечувалась 

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, 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. 

Третя умова передбачала впровадження системи тьюторингу за 

1) орієнтаційним (спрямований на виявлення очікувань студентів щодо 

метакогнітивного 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 були реалізовані завдяки груповому консультуванню та TED-конференції, 

тьюторіалу як системі позааудиторних навчальних занять та роботі постійно 

діючої студентської дизайн-студії. 

На підставі виявлених критеріїв сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів (усвідомленість дій, стійкість та повторюваність дій, 

ефективність дій) та з метою визначення рівнів їх сформованості (початковий, 
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середній, високий) було розроблено та реалізовано комплекс діагностичних 

методик. 

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, а також експериментальних і контрольних груп 

свідчить про ефективність розроблених і впроваджених організаційно-

педагогічних заходів. 

Ключові слова: метакогніції, метакогнітивні уміння, майбутній 

дизайнер, формування, професійна підготовка. 

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 (PhD) 

in specialty 13.00.04 - theory and methodology of vocational education (01 – 

Education/Pedagogy). - Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2017. 

The dissertation investigates the problem of formation of metacognitive skills 

in future designers during the process of professional training.  

An analysis of scientific approaches to understanding the essence of meta-

knowledge as well as certain features of design activity have provided the basis for 

understanding the designer's metacognitions as the complex, multilevel and 

systematically organized mental entities - special cognitive processes that have their 

own procedural and autonomously deployed form. They are aimed at organization, 

regulation and coordination of primary cognitive processes and provide general 

regulation of the activities of a specialist, determine its success. The designer's 

metacognitions are cognitive in their mechanisms and regulatory by direction. They 

determine the success of professional activity at the subject and thinking level. As a 

special system organization they contain two basic components - cognitive 
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(metacognitive awareness as a set of special professional knowledge of a specialist) 

and regulatory (a set of ways to exercise and control its thinking activity). 

The basic metacognitions of designers in the professional activities include 

goal setting; anticipation; decision making; planning; programming; self-control. 

Basing on the general scientific understanding of the essence of skills, the 

metacognitive skills of future designers in the work are defined by the methods of 

metacognitive regulation of their educational and professional activities, provided 

by a set of assimilated metacognitive knowledge. 

The paper states that the formation of metacognitive skills in future designers 

does not occur spontaneously, but requires the specific program - metacognitive 

training.The work also provides the analysis of the essence of metacognitions, as 

well as the content of the stages of design activity:1) preparatory stage, which 

involves the understanding of the problem situation, methodological processing of 

information and formulation of the project, creating a graphical pre-project analysis; 

2) search stage, the content of which is the hypothesis creation, the search for 

solutions to the design problem, the search, production and creation of sketch ideas, 

a draft design sketch; 3) solution stage, that ensures the creation of a design 

program, its analysis and implementation, the creation of a holistic project solution; 

4) reflexive stage, the content of which is an analysis of the relevance of the purpose 

and design decision, making corrections, additional research, and the actual 

presentation of the design solution. The analysis has made it possible to distinguish 

the following groups of basic metacognitive skills of future designers: - skills in 

goal-setting; - anti-smoking skills; - ability to make decisions; - planning skills; - 

programming skills; - reflexive skills or ability of metacognitive self-control. These 

metacognitive skills are the internal determinants of the effectiveness of both the 

future professional and the educational and professional activities of the student-

designer, as they determine the success of his thinking activity and the solution of 

professional problems. 
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A complex of organizational and pedagogical conditions for the formation of 

metacognitive abilities of future designers in the process of training is developed 

and tested. 

The first organizing and pedagogical condition is the orientation of the 

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

awareness, which is ensured by introducing the meta-topics into the curriculum of 

social and humanitarian disciplines. The meta-topic is a special educational 

structure, the content of which is based on the system of fundamental educational 

objects, namely - problem, design, decision-making and reflection. 

The second condition is the introduction of methods of metacognitive 

learning, based on the mechanisms of updating and development of metacognition 

of future specialists, namely: 1) normalization as the construction of mental activity, 

the process of solving problems in accordance with certain norms and rules, 

working with concepts as tools of understanding and thinking; 2) verbalization as 

the recording and discussion of own mental activity, verbal reports of the process of 

solving problem situations (introspective, accompanying (real) and retrospective); 3) 

objectification as the solving of problem situations in the process of simulated 

professional activity; 4) schematization as the construction, interpretation of 

schemes of different types; 5) reflection due to reflexive outputs, reflexive pauses 

and reflexive questions. 

The third condition is the creation of the metacognitive educational 

environment in the process of professional training of student designers as a special 

set of organizational, subject, social, psychological and pedagogical factors of 

educational activity of future specialists, which, due to its openness and diversity of 

means, unity of elements, advancement and redundancy, ensures them the 

successful metacognitive training. 

Each of these organizational and pedagogical conditions provided a system of 

appropriate forms and methods of the pedagogical process. 

Thus, the first condition was realized due to the introduction of such social 

and humanitarian disciplines as «Fundamentals of research», «Psychology of 
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personality» and «Psychology of business», meta-subject topics as «Problem», 

«Designing», «Reflection», «Decision making», the study of which involves 

conducting non-traditional active lectures (problem lectures, lectures-visualizations, 

lectures with errors) and practical classes, as well as the self-education, using the 

methods: determining of problem, constructing concepts, analyzing the concepts of 

generic- type diagram, reflexive analysis of own activity, designing, reflexive essay, 

group discussion, developmental self-diagnostics, etc. 

Implementation of the second organizational and pedagogical condition was 

ensured by the introduction of a modular special course "Formation of 

metacognitive abilities of future designers", which contains non-traditional lectures 

(problem lecture-visualization, lecture-press conference, lecture-conference) and 

practical classes, self-education of students, using the methods: heuristics, SMART 

technology, normative design scheme, causation, script, analysis of sources of 

errors, questioning, schematization, creation of mental maps, work with sketch-

book, schemes of a reflexive act, analysis of problem situations, etc. 

The third condition included the introduction of a system of tutoring by three 

stages: 1) orientation (aimed at identifying students 'expectations regarding 

metacognitive learning, correlating the possibilities of curriculum and student 

opportunities, designing an individual trajectory for professional development of 

students), 2) activation (providing support for students' motivational and cognitive 

resources, gradual transition from the stage of metacognitive awareness to the stage 

of metacognitive experience, activation of self-education activity of future 

specialists ) and 3) correction and evaluation (involves self-diagnosis formation 

metakohnityvnyh skills students design their future professional 

development).These stages have been realized through group counseling and TED-

conference tutorial as system of extracurricular classes and work permanent student 

design studio. 

Based on the revealed criteria for the formation of metacognitive skills in 

future designers (awareness of actions, stability and repetition of actions, 

effectiveness of actions) and in order to determine the levels of their formation 
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(initial, medium, high), a set of diagnostic techniques was developed and 

implemented. 

The analysis of the results of experimental verification of certain 

organizational and pedagogical conditions completely confirmed the hypothesis of 

the dissertation research about the effectiveness of their influence. The statistically 

significant difference between the coefficients of formation of metacognitive 

abilities in the future designers of experimental groups based on the results of the 

recording and control measurements, as well as experimental and control groups, is 

obtained, which shows the effectiveness of the implemented organizational and 

pedagogical events. 

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

professional training. 
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ВСТУП 

 

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 з 

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 у 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: 
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– 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 [39], 

Ю.В. Громико [46], А.О. Деркач [59], Н.В. Дерев’янко [57], Д.М. Завалішина 

[69], М.М. Кашапов [86], Т.В. Кудрявцев [100], Ю.М. Кулюткін [102], 

Г.П. Щедровицький [182] та ін.); метакогнітивної регуляції професійної 

діяльності (А. Браун [189], Б.М. Величковський [27], А.В. Карпов [85], 

Р. Клюве [198], Ю.К. Корнилов [94], І.М. Скітяєва [85], М.Л. Смульсон [73], 

Дж. Флейвелл [196], С.М. Халін [160], В.Д. Шадриков [171] та ін.); 

професійної компетентності дизайнерів, сучасних вимог до їх професійної 

значущих якостей (І.С. Каримова [82], В.Ю. Медведєв [117], та ін.); основних 

тенденції розвитку світової та вітчизняної дизайн-освіти (В.М. Голобородько 

[43], В.Я. Даниленко [54], Л.В. Оружа [129], В. Папанек [131], Л.Б. Переверзєв 

[132], О.Ю. Семенцов [144], О.А. Фурса [158] та ін.); специфіки формування 

та розвитку професійного мислення майбутніх фахівців у процесі їх навчання 

(О.І. Гура [50], Дж. Джонс [61], М.А. Діркес [193], Є.С. Шелестова [175] та 

ін.).  
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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 [57], І.С. Каримова [82], В.Ф. Прусак [135], В.В. Турчин 

[152] та ін.), вони спрямувалися лише на рівень первинної когнітивної регуляції 

та не передбачали вирішення питання функціонування і розвитку процесів 

другого порядку, що є синтетичними, інтегральними метапроцесами і 

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 з 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 
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забезпечують успішне формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення формування 

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; 
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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 

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-
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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, 
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автору належить: «Особливості використання методу схематизації у 

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 2 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.). 



23 

 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ 

МЕТАКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 

 

 1.1. Сутність метакогніцій фахівців у сучасній науці 

 

Одним з головних пріоритетів вітчизняної вищої освіти є підвищення 

якості освітніх послуг, метою яких, згідно з Законом України «Про вищу 

освіту», є формування компетентності майбутніх фахівців як динамічної 

комбінації їх знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей. Акцент сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців різних 

кваліфікацій переноситься зі знаннєвої складової на особистісну, що 

зумовлено як надшвидким темпом старіння знань, так і розумінням того, що 

значущим для людини є особистісний смисл певного знання і механічні, 

«неживі» знаннєві конструкти дуже швидко нею втрачаються.  

Крім того, міжнародними та вітчизняними експертами-роботодавцями 

зазначається, що найбільш дефіцитними навичками випускників українських 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) є такі: відсутність уміння вирішувати 

проблемні ситуації; не сформованість мисленнєвих якостей (передусім 

системності мислення, креативності), аналітичних умінь; не сформованість 

умінь працювати з інформацією; низький рівень розвиненості «softskills», до 

яких відносять комунікативні вміння (передусім, здатність до розв’язання 

конфліктів), здатність до самоорганізації, саморозвитку, самонавчання [30]. 

Отже, вкрай важливим для сучасної педагогічної науки та практики стає 

пошук надпредметних, понадзнаннєвих властивостей особистості, які б 

забезпечили її постійний професійний саморозвиток, самовдосконалення та 

самоорганізацію відповідно до мінливих умов соціального, освітнього та 

професійного простору.  
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В цьому контексті особливого значення набуває проблема дослідження 

метакогнітивних умінь та особливостей їх формування у майбутніх фахівців у 

системі вищої освіти, адже саме вони, за думкою багатьох учених (А. Браун 

[189], Б.М. Величковський [27], А.В. Карпов [85], М.Л. Смульсон [73], 

Дж. Флейвелл [195], М.А. Холодна [162] та ін.), є основою особистісного та 

професійного розвитку людини, базовими детермінантами її інтелектуальної, 

професійної діяльності та життєдіяльності в цілому. 

Взагалі, першим у науковий обіг поняття «метапізнання» 

(«метакогніція») (metacognitive – понад пізнавальний) увів та обґрунтував 

американський учений Дж. Флейвелл, який презентував і першу його модель. 

Під поняттям «метапізнання» він розумів особливий пізнавальний процес, 

спрямований на усвідомлення власної когнітивної діяльності, особливу 

мисленнєву діяльність, спрямовану саму на себе. Префікс «мета» означає 

процеси, що знаходяться вище, над первинними когнітивними процесами, 

тобто когніції другого порядку – знання про первинні когнітивні процеси та 

вміння керувати ними. На думку вченого, метакогнітивні та когнітивні 

процеси не відрізняються за формою та якістю, а є відмінними за своїм 

змістом та функціями [195]. 

Дж. Флейвелл підкреслював роль метапізнання у спостереженні та 

регуляції пізнавальних процесів, досягненні свідомих цілей та виокремленні 

таких пізнавальних процесів як перевірка, планування, відбір, співвідношення 

та ін. «Метапізнання є видом мислення другого та більш високого порядку, що 

включає до себе функцію контролю над пізнавальними процесами» [196]. 

Головними компонентами метапізнання вчений визначив: 1) метакогнітивне 

знання; 2) метакогнітивний досвід; 3) когнітивні цілі та завдання; 4) когнітивні 

дії та стратегії [196]. Метакогнітивне знання містить міжособистісне знання 

людини про власні когнітивні процеси у порівнянні з можливостями інших 

людей; воно складається із суджень або переконань про те, які чинники або дії 

і в якій мірі впливають на початок та результат пізнавальної діяльності. 

Дж. Флейвелл виокремив три сфери метакогнітивного знання: особистісну, 
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цілепокладальну та стратегічну. Особистісну сферу, на думку вченого, 

складають поняття, в яких людина описує свої уявлення про себе та інших як 

про розумні істоти, а також її уявлення про міжособистісні відмінності (що 

існують різні ступені розуміння і люди знаходяться на різних його рівнях) 

[196].  

Цілепокладальну сферу складає інформація про можливості та вимоги 

спеціального пізнавального завдання у даний момент часу, розуміння того, 

наскільки доступно та коректно сформульоване завдання, які конкретні цілі, 

який оптимальний шлях вирішення завдання та що є результатом його 

вирішення. До стратегічної сфери належать знання про найбільш ефективні 

стратегії досягнення підцілей та цілей у різних пізнавальних завданнях.  

Метакогнітивний досвід – це певні спогади людини, це когнітивний або 

емоційний досвід, що супроводжує будь-яку пізнавальну діяльність; це 

свідоме дослідження ментального досвіду, що супроводжує вдалі та невдалі 

ситуації у навчанні та іншій когнітивній діяльності. Метакогнітивний досвід, 

як зауважував Дж. Флейвелл, потребує значної свідомої роботи, рефлексії у 

ситуаціях планування діяльності та таких, що характеризуються значним 

ризиком та відповідальністю рішень [195]. 

Саме ситуації вибору, невизначеності, нові ситуації, в яких суб’єкту 

потрібно підібрати спосіб діяльності, а також ситуації із великим ступенем 

відповідальності та емоційно насичені ситуації (душевна біль, криза та ін.) є 

джерелами метакогнітивного досвіду, активаторами його породження [195]. 

Когнітивні цілі та завдання відповідають реальним обставинам 

пізнавальної ситуації. Когнітивні дії або стратегії включають до себе 

використання спеціальних способів досягнення цілей. 

На думку Дж. Флейвелла, метапам’ять включає інтелектуальне 

структурування та збереження, інтелектуальний пошук та виправлення, а 

також інтелектуальний контроль. Метакогнітивне мислення є таким, що 

планується, обумовленим метою, орієнтованим на майбутню інтелектуальну 

поведінку, на виконання пізнавальних завдань [196]. 
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Активатором метакогнітивних процесів, як зауважував учений, є 

невдача пізнання, саме вона активує метакогніції, що дозволяють суб’єкту 

виправити ситуацію та вирішити складне завдання [195]. 

Отже, згідно з науковим підходом Дж. Флейвелла щодо сутності 

метапізнання, важливим для усвідомлення є таке. По-перше, метапізнання є 

універсальною функцією, особливим пізнавальним процесом, що забезпечує 

якість як мисленнєвої, так і усієї предметної діяльності людини; його 

основною функцією є контроль та регуляція пізнавальних процесів. По-друге, 

головними компонентами метапізнання є: метакогнітивне знання; 

метакогнітивний досвід; когнітивні цілі та завдання; когнітивні дії та стратегії. 

По-третє, головним механізмом метапізнання є рефлексія, що забезпечує 

усвідомленість метакогнітивних знань, метакогнітивного досвіду, оцінки 

когнітивних цілей і завдань, використання когнітивних стратегій. 

Значний внесок у розробку теорії метапізнання внесла А. Браун, на 

думку якої, метапізнання складається із: 1) знань про пізнання – сукупності 

видів діяльності, що включає свідому рефлексію когнітивних дій та 

здібностей; 2) регуляції пізнання – сукупності видів діяльності, які вимагають 

механізмів саморегуляції протягом навчання або вирішення проблем [189]. Ці 

форми/складові метапізнання, на думку А. Браун, тісно взаємопов’язані, але 

мають бути розрізненими для аналізу. Знання про пізнання відповідають 

стійкій інформації людини про її пізнавальні процеси. Регуляція пізнання 

складається з активностей з регуляції та спостереження за навчанням, вона 

містить процеси від планування активності (передбачення результату, план, 

різні форми проб та помилок) до вирішення проблеми, а також моніторинг 

активності, перевірку результатів. Ці активності, на відміну від перших, є 

порівняно нестійкими, залежними від ситуації та завдання [189]. 

Для опису метапізнання А. Браун використовує поняття 

«автопілотуємий стан», яке підкреслює постійність моніторингу та оцінки 

свого прогресу у навчанні людини, поки ці процеси не стають автоматичними 

[189].  
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Отже, особливого значення у працях А. Браун набувають процеси 

саморегуляції у метапізнанні, які теж складають систему метакогнітивних 

умінь. 

Ґрунтуючись на положеннях Дж. Флейвелла, дослідник Дж. Уілсон 

виокремлює три компоненти метапізнання: 1) метакогнітивна обізнаність – 

знання суб’єкта про особисті стратегії навчання; 2) метакогнітивні оцінка – 

судження суб’єкта про свої мисленнєві можливості та обмеження, їх 

затребуваність у певній ситуації; 3) метакогнітивна регуляція – модифікація 

суб’єктом власного мислення, керування ним [203].  

Змістом метакогніцій, на думку зарубіжних учених (Hacker D. [197], 

Schraw G., Moshman D. [203]) є знання, здатності, інформація про пізнавальні 

процеси, а змістом когніцій – предмети навколишнього середовища та їх 

образи. Отже, когніції контролюють практичну діяльність, а метакогніції 

контролюють діяльність самої свідомості, надаючи нову якість, здійснюють 

розуміння особливостей власної пізнавальної діяльності. До метакогніцій, на 

думку дослідників, входять два головних компоненти:  

1) метакогнітивні знання, що включають: 

 - декларативні знання, а саме - знання про себе як суб’єкта пізнавальної 

діяльності, про власні пізнавальні процеси, їх функціонування в процесі 

вирішення пізнавальних завдань; 

 - процедурні знання – знання про те, як застосовувати когнітивні 

стратегії для вирішення пізнавальних завдань; 

 - умовні знання – знання про те, чому та коли необхідно застосовувати 

певну когнітивну стратегію; 

2) метакогнітивна регуляція – це особливі ментальні структури, що 

здійснюють недовільну та довільну регуляцію інтелектуальної діяльності; 

вона забезпечує моніторинг пізнавальної діяльності без зовнішніх стимулів та 

контролю, використовувати найбільш релевантні умовам завдання когнітивні 

стратегії. Її функції, як уважають Schraw G., Moshman D. [203], реалізуються 

завдяки таким метакогнітивним стратегіям як планування, керування 
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інформацією, моніторинг, виправлення помилок та оцінки. Метакогнітивні 

стратегії є специфічною послідовністю дій, спрямованих на планування та 

контроль когнітивних процесів, а також співвіднесення результатів з цілями 

діяльності [203].  

Отже, саме метакогнітивні стратегії функціонують у проблемних 

ситуаціях та виконують функцію свідомого внутрішнього контролю 

пізнавальних процесів та стратегій. 

Зазначимо, що учнями Дж. Флейвелла (Hacker D. [197] та ін.) визначена 

провідна роль метакогнітивних стратегій у пізнавальній, розумовій діяльності 

людини, адже вони є комплексом взаємоузгоджених процесів, що регулюють 

когнітивну активність, її процесуальні та результативні аспекти. Саме вони 

забезпечують вихід суб’єкта за межі плинного пізнавального процесу та 

порівняння його результатів із внутрішніми та зовнішніми стандартами [197]. 

Крім того, окрема стратегія може бути використана як у межах пізнання, так і 

метапізнання, але цілі її використання є різними. 

У дослідженнях метакогнітивних процесів початку 21 ст. найбільш 

розповсюдженим та загальноприйнятим є визначення поняття «метапізнання» 

не через спрощену, «рудиментну» форму (за А.В. Карповим [83]) – «мислення 

про пізнання», «знання про знання» та ін., а розкриття його сутності завдяки 

двом його аспектам – метакогнітивному знанню та метакогнітивному 

контролю.  

У працях С. Тобіаса та Х. Еверсона метапізнання розуміється особливим 

комплексом знань та вмінь, першорядним з яких є моніторинг знань як 

здатність людини розуміти те, що вона знає та не знає, «моніторинг 

попереднього навчання є фундаментальним або передумовним 

метакогнітивним процесом» [207]. Відтак, найважливішим для людини є 

рефлексія того, що вона вже усвідомлює та того, що їй потрібно пізнати.  

Як зазначає Р. Клюве, метапізнання є системою особливих дій, що 

передбачають таке: мислячий суб’єкт має певні знання як про власне 

мислення, так і про мислення інших; мислячий суб’єкт здатний до 
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моніторингу та регулювання процесу власного мислення, тобто може його 

спричиняти [198]. 

У своїх працях Р. Клюве визначає функції метакогнітивних процесів, а 

саме: 1) цілепокладання; 2) моніторинг процесу вирішення завдання; 3) оцінка 

ефективності виконання завдання; 4) прогноз кінцевого результату діяльності 

[198]. Окремим підкласом метакогнітивних процесів є регулятивні процеси, 

основними функціями яких є: 1) визначення наявних ресурсів, доступних для 

вирішення завдання; 2) визначення послідовності дій для здійснення мети; 

3) визначення швидкості та інтенсивності когнітивних операцій [198]. 

Як зазначає D. Everson [207], основними компонентами метапізнання є 

планування, самоперевірка, відстеження мисленнєвих процесів, вибір та 

використання когнітивних стратегій.  

За Г. Мітчелом, метакогніції включають як мислення про мислення, так і 

розмірковування про інші свої ментальні процеси, такі як пам’ять, 

сприймання, та ін., що потребує безумовного знання особливостей власної 

пізнавальної діяльності завдяки механізму рефлексії [203]. 

В ієрархічній моделі Р. Стернберга виокремлюється три категорії 

компонентів інтелекту, що відповідають за переробку інформації – це: 

 1) метакомпоненти – процеси керування, що регулюють конкретні 

процеси переробки інформації, до яких належать: визнання існування 

проблеми; усвідомлення проблеми та підбір процесів для її вирішення; вибір 

стратегії; вибір ментальної репрезентації; розподіл розумових ресурсів; 

контроль прогресу вирішення проблеми; оцінка ефективності рішення; 

2) виконавчі компоненти – процеси більш низького рівня ієрархії, такі як 

кодування, порівняння, обґрунтування, виявлення відношення, приведення у 

відповідність та ін.; 

3) компоненти опанування знаннями, необхідними для того, щоб суб’єкт 

навчився роботи те, що вимагають метакомпоненти та виконавчі компоненти; 

до складу належать: вибіркове кодування, вибіркове комбінування, вибіркове 

порівняння [203].  
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Згідно з положеннями вченого, в процесі вирішення завдання усі три 

групи компонентів функціонують узгоджено, проте метакомпоненти є 

найскладнішими і саме вони визначають успішність інтелектуальної 

діяльності [203]. 

Отже, здійснений аналіз праць засновників сучасного метакогнітивізму 

дозволяє зробити узагальнення, що система метапізнання (метакогніцій) 

людини включає два базових компоненти – знаннєвий та операційний (вміння 

та навички). Знаннєвий компонент містить систему знань щодо власної 

пізнавальної діяльності, її відмінностей від інших. Операційний компонент 

містить систему метакогнітивних умінь, що охоплюють усі етапи діяльності, 

спрямованої на вирішення певного завдання – починаючи з етапу 

проблематизації і до етапу реалізації прийнятого рішення. 

У багатьох сучасних вітчизняних дослідженнях метапізнання 

визначається як система процесів з ініціації, організації, побудови та контролю 

суб’єктом власної діяльності, що зумовлює зміст, хід та ефективність її 

пізнавальної діяльності [15]. 

Виходячи із структури психічного авторами, і з чим ми повністю 

погоджуємося, виокремлюються як правило три складові метапізнання: 

когнітивна, емоційна та поведінкова. Когнітивна складова містить систему 

знань людини про власну пізнавальну діяльність. Емоційна – оцінку власних 

індивідуальних пізнавальних ресурсів (метакогнітивний досвід). Поведінкова 

складова включає систему процесів, що забезпечують саморегуляцію 

пізнавальної діяльності, вона містить метакогнітивні вміння та стратегії. 

Найбільша кількість праць у сучасній вітчизняній та зарубіжній 

педагогічній науці присвячена саме першій складовій метапізнання – 

метакогнітивним знанням, що складає теоретичне підґрунтя для визначення 

емоційної та поведінкової складових. 

Як зазначає Б.М. Величковський, метакогнітивні вміння дозволяють 

людині вирішувати ситуації, що характеризуються новизною, це пояснює їх 

найважливішу роль у процесах продуктивного мислення щодо забезпечення 
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дійсно оригінальних інтелектуальних досягнень [27]. Серед основних 

метакогнітивних умінь (засобів метакогнітивної координації) 

Б.М. Величковський виокремлює п’ять груп механізмів: 1) метапроцедури 

розуміння: контроль, рекурсія, аналогія, суміщення/порівняння, варіювання; 

2) метапроцедури уяви: представлення, обертання, збільшення/зменшення, 

інверсія, трансформація; 3) метапроцедури вербалізації та комунікації: 

опис/називання, маркування, метафоризація, відтворення, а також знання 

принципів кооперативного спілкування, правил побудови/інтерпретації 

мовних конструкцій; 4) евристики мислення та прийняття рішення, а також 

експліцитні правила, що дозволяють вирішувати завдання в різних сферах 

діяльності (в том числі – професійній); 5) інтенціонально-особистісні та 

вольові контексти, що визначають вибір цілей та спрямованість активності 

особистості (ціннісні та мотиваційні чинники) [27]. 

Більшість сучасних учених ([38], [47], [69], [73], [83]) визначають 

метакогніції як головні чинники ефективності, продуктивності пізнавальної 

діяльності людини, що виявляються у: знаннях та контролі за власним 

мисленнєвим процесом та навчально-професійною діяльністю; усвідомленні 

власної розумової діяльності та змісту системи уявлень; моніторингу процесу 

мислення для його активізації, прийняття рішення.  

Визначаючи інтелект формою організації індивідуального ментального 

досвіду у вигляді наявних ментальних структур, породжених ними 

ментального простору відображення та побудованих у межах цього простору 

ментальних репрезентації дійсного, М.О. Холодна виокремлює три його рівня: 

1) когнітивний досвід – це ментальні структури, що забезпечують збереження, 

впорядкування зовнішньої інформації, головною функцією яких є оперативна 

переробка інформації про актуальні впливи на різних рівнях відображення; 

2) метакогнітивний досвід – це ментальні структури, які здійснюють 

недовільну регуляцію процесу переробки інформації, а також довільну 

організацію інтелектуальної активності самої людини; їх головна функція – 

контроль стану індивідуальних інтелектуальних ресурсів, а також перебігу 
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інтелектуальної діяльності; 3) інтенційний досвід – це ментальні структури, 

що забезпечують індивідуальні інтелектуальні схильності; їх головна функція 

– передбачати суб’єктивні критерії вибору відносно певної предметної галузі, 

напряму пошуку рішення, певних джерел інформації, суб’єктивних засобів її 

представлення [62]. Варто відзначити, що у моделі інтелекту людини 

М.О. Холодної метакогнітивний досвід включає такі складові як: недовільний 

інтелектуальний контроль, довільний інтелектуальний контроль, 

метакогнітивна обізнаність та відкрита пізнавальна позиція. Отже, до його 

структури окрім знаннєвого та операційного компонентів входить і 

мотиваційний компонент [162]. 

Досліджуючи інтелект дорослої людини, М.Л. Смульсон зазначає, що 

він не зводиться до системи когніцій, а включає також і метакогніції 

(метакогнітивні інтегратори, «вторинні» психічні процеси), серед яких основні 

– це інтелектуальна ініціація (самостійна постановка задачі), рефлексія, 

децентрація, інтелектуальні стратегії та уміння (здатності та компетентності), 

метакогнітивний моніторинг, інтуїція, інтелектуальні аттітюди (цінності, 

смисли) [73].  

Розглядаючи структуру рефлексивної компетентності О.В. Савченко 

виокремлює у ній метакогнітивну поінформованість суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності, що складається з його експліцитних та імпліцитних 

за формою знань про власні можливості здійснювати рефлексивну активність 

в різних ситуаціях, про умови корекції та розвитку даних форм активності, на 

підставі яких формується готовність до пошуку необхідної інформації 

(метакогнітивний рівень) [142]. Крім того, автором визначені три рівні 

функціонування інформаційного компонента рефлексивної компетентності 

особистості: когнітивний, метакогнітивний та особистісний. Саме 

метакогнітивний рівень, на думку О.В. Савченко, функціонує через 

самооцінку суб’єктом своїх здібностей та можливостей, формування суджень 

про власні компетенції в реалізації форм рефлексивної активності [42]. 
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На думку О.І. Ніколаєвої значення розвитку метакогніцій людини є 

настільки високим, що необхідно ввести у науковий обіг поняття 

«метакогнітивна компетентність», під якою потрібно розуміти усвідомлення, 

розуміння власної здатності вирішувати певне завдання на певному рівні, а 

також вибір стратегії для її вирішення [127]. Метакогнітивна компетентність 

забезпечує здатність людини самостійно визначати завдання, які необхідно 

вирішити, планувати та відпрацьовувати стратегії їх вирішення, визначати 

ефективність рішення у певному контексті подій. Вона є міркуванням людини 

з приводу свого процесу думання, рефлексія пізнавальних процесів; розуміння 

того, що людина володіє певним знанням; це здатність особистості 

усвідомлено оцінювати її ступінь оволодіння знаннями та перспективу 

подальшого саморозвитку та самонавчання [127]. Безумовною складовою 

метакогнітивної компетентності людини, як зазначає авторка, є активна 

пізнавальна позиція, адже вона реалізується тільки тоді, коли сама людина 

ставить до себе рефлексивні запитання: що відбувається у певний момент часу 

і для чого. 

Здійснений аналіз наукових підходів до розуміння сутності метапізнання 

та його структурних компонентів дає підстави стверджувати, що незважаючи 

на різний набір метакогнітивних знань та умінь, презентованих різними 

авторами, єдиним є розуміння їх інтегративного характеру, безумовної 

значущості для вирішення особистістю складних, полісистемних проблем, що 

мають властивість новизни. 

Як зазначав А.В. Карпов [83], і ми з цим повністю погоджуємося, 

метакогнітивізм сьогодні – це науковий напрям, який дуже бурхливо 

розвивається і включає до себе багато локальних векторів дослідження, 

передусім – метакогнітивне навчання, дослідження метакогнітивного досвіду, 

метакогнітивних здібностей, визначення індивідуальних стилів 

метакогнітивної організації тощо. Метакогнітивізм сьогодні визначає 

«передній край» розвитку психології та педагогіки і, в свою чергу, репрезентує 

їх у сучасному вимірі. 
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Результати здійснених експериментальних досліджень зарубіжних 

(М. Аллон, Т.Б. Гуткін, Р. Брюннінг [188], Дж.Л. Волфс [209] та ін.) та 

вітчизняних (А.В. Карпов [83], М.О. Холодна [162], І.М. Скитяєва [85], 

М.Л. Смульсон [73] та ін.) авторів дають підстави стверджувати, що розвиток 

метакогнітивних умінь не відбувається стихійно, а потребує цілеспрямованих 

формувальних програм («метакогнітивного навчання»), які забезпечують 

оволодіння особистістю метакогнітивними стратегіями і як результат – 

формування метакогнітивної навченості – комплексної здібності 

усвідомлювати власну когнітивну активність, довільно використовувати 

когнітивні та метакогнітивні стратегії, актуалізувати метакогнітивні вміння. 

 Отже, здійснений аналіз праць зарубіжних та вітчизняних учених щодо 

сутності метакогнітивних процесів в цілому та метакогнітивних умінь зокрема 

дає змогу зробити такі загальні висновки. 

 По-перше, багаторічні річні дослідження у межах метакогнітивізму 

(метапізнання) (Дж. Флейвелл [195; 196] та ін.) засвідчили про 

неприпустимість обмеження існування та сфери функціонування когнітивних 

психічних процесів тільки зовнішнім, об’єктивним середовищем. Когнітивні 

процеси можуть бути спрямованими і на іншу реальність – реальність 

суб’єктивну, в тому числі - на самих себе; вони можуть «виходити за свої 

власні межи». В цьому своєму прояві вони отримують нові якісні 

характеристики, особливості та властивості, суть яких – особливий 

метасистемний статус. 

 По-друге, метапізнання (метакогніції) є універсальною функцією, 

особливим внутрішньо спрямованим пізнавальним процесом, що забезпечує 

якість як мисленнєвої, так і усієї предметної діяльності людини; її основною 

функцією є контроль та регуляція пізнавальних процесів. 

 По-третє, змістом метакогніцій є такі головні компоненти як: 

когнітивний - особливі знання (метакогнітивна обізнаність) суб’єкта про 

стратегії інтелектуальної діяльності; регулятивний - особливі ментальні 
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структури, що здійснюють недовільну та довільну регуляцію інтелектуальної 

діяльності. 

По-четверте, розвиток метакогніцій не відбувається стихійно, а потребує 

цілеспрямованих формувальних програм - метакогнітивного навчання.  

 

 1.2. Зміст метакогнітивних умінь дизайнерів 

 

Стрімкий розвиток науки і техніки, виробництва та, відповідно, 

світового ринку зумовлює актуалізацію потреби у фахівцях з дизайну, який 

охоплює усі сфери життєдіяльності людини. Це, у свою чергу, загострює 

проблему якісної професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі 

вищої освіти, а також створення умов для їх неперервного професійного 

розвитку.  

Саме дизайн, крім того, є однією з найзатребуваних напрямів 

професійної підготовки майбутніх фахівців у просторі вищої освіти України. 

Згідно з Атласом нових професій (ті, які є перспективними на наступні 15-20-

30 років) дизайн визначатиме майбутнє людства у сфері енергогенерації, ІТ-

сектору, будівництва та ін., і вимагатиме від її суб’єктів: системного мислення 

(здатності визначати складні системи та працювати з ними); мультимовності 

та мультикультурності (вільне володіння різними мовами, розуміння 

специфіки роботи у галузях інших країн); умінь керувати проектами та 

процесами; умінь міжгалузевої комунікації (розуміння технологій, процесів та 

ринкової ситуації у суміжних галузях); клієнтозорієнтованості (уміння 

працювати із запитами споживачів); умінь працювати з колективами, групами 

та окремими людьми; здатності до художньої творчості, наявності естетичного 

смаку [10].  

Професійна діяльність дизайнера за усіма своїми змістовими та 

процесуальними характеристиками є найскладнішою сферою людської 

діяльності, що вимагає пошуку нових підходів до професійної підготовки 
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майбутніх фахівців, нових форм і методів навчання, зорієнтованих не на 

сьогоденні (а тим паче минулі) стандарти, а на потреби і вимоги майбутнього.  

Передусім, виходячи із її детермінованості відповідною професійною 

діяльністю зазначимо, що дизайн – це особлива творча професійна діяльність, 

яка поєднує у процесі проектування досягнення різних галузей людської 

діяльності (техніки, інженерного конструювання, мистецтва, технологій, 

економіки, соціології, психології) та спрямована на створення естетично 

досконалих і високоякісних виробів для задоволення потреб людини та 

суспільства [64]. Це один з видів художньо зорієнтованої проектно-творчої 

діяльності, що базується на техніці промислового виробництва [118]. 

Предметом дизайну є створення гармонійної, змістовної та виразної 

форми об’єкту, в якій відображається цілісне значення його споживацької 

цінності для суб’єкта – адресата дизайн-продукту [55]. Отже, у процесі своєї 

діяльності дизайнер прагне до злиття у певному об’єкті властивих йому 

характеристик красоти та користі, функціональності. 

Складність дизайну як галузі знання та сфери професійної діяльності 

людини передусім зумовлені тим, що у ньому відображається реальний синтез 

науки та практики, техніки та мистецтва, матеріальної та духовної сфер 

культури. Саме англійське слово «design», що має широкий спектр значень, 

уперше було використано англійським художником Дж. Синелом  у 1910 році 

для визначення виробів промислового виробництва. При цьому він увів 

уточнююче слово «industrial» для окреслення нової галузі предметної 

творчості, орієнтованої на промисловість з її розвиненою машинною технікою 

та серійністю виробництва [118]. Надалі цей термін отримав міжнародне 

значення. 

Витоками сучасного дизайну стала художня творчість доіндустріального 

минулого (виготовлення власноруч утилітарно та естетично значущих речей у 

натуральному селянському господарстві, створення красивих та корисних 

речей ремісниками, професійне декоративно-прикладне мистецтво, до 

індустріальна архітектура тощо). Проте найбільш значуща відмінність 
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сучасної дизайнерської діяльності від художньої творчості є те, що етап 

створення речі (її концепції, художнього образу, структури і форми) та етап 

реалізації проектного задуму в матеріалі на основі відповідних технологій 

розділені у часі та просторі та виконуються різними фахівцями [118]. 

Дуже цікавою та глибинною думкою щодо сутності дизайну та 

дизайнерської діяльності є думка В. Папанека у його відомій книзі «Дизайн 

для реального світу» про те, що «усі люди – дизайнери. Усе, що ми робимо 

практично завжди – дизайн, оскільки проектувати властиво людині у будь-якій 

діяльності. Планувати власні дії відповідно до поставленої мети і є сутністю 

дизайну. Будь-яка спроба виокремити дизайн у щось відособлене, перетворити 

його у річ-у-собі працює проти дизайну як первинної матриці життя… Дизайн 

– це свідомі та інтуїтивні зусилля зі створення значущого порядку» [131, 

с. 16]. 

Особливості сучасного дизайну виявляються у появі терміну ергодизайн 

– поєднання дизайну та ергономіки (науки, яка з’явилася на межі психології, 

фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та низки технічних наук у зв'язку 

з ускладненням техніки, якою повинна керувати людина; вона комплексно 

вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі «людина-техніка-

довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту); 

людино зорієнтованої науково-проектної діяльності, під час якої за рахунок 

інтеграції засобів дизайну і ергономіки створюється естетично і ергономічно 

повноцінні об’єкти і предметно-просторове середовище. Ергодизайн вимагає 

нових, специфічних вимог, нового розуміння, оскільки покликаний бути 

посередником між технічними складнощами функціональної машини і 

некваліфікованою більшістю в образі пересічного користувача [43]. 

Дизайн – це специфічний вид проектної діяльності, що поєднує 

художню предметну творчість та науково обґрунтовану інженерну практику в 

сфері індустріального виробництва [118]. 

Як зазначають вітчизняні дослідники (С.О. Захарова [71] та ін.), однією з 

характерних ознак сучасного дизайну є те, що дизайнерська діяльність стає 
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засобом, включеним в акт перетворення оточуючого світу. Методологія і 

практика дизайну все більше і активніше концентрується на проблемах 

політичних, соціальних, філософських. Розуміння дизайнерської діяльності, як 

різновиду декоративної творчості, у промисловості змінюється усвідомленням 

діяльності дизайнера, як універсального важеля загострення або послаблення 

соціальної напруги, оскільки соціальні проблеми набувають домінуючого 

характеру [71]. 

З одного боку, дизайнерська діяльність перетворює навколишній світ з 

метою надання йому рис гармонійності, естетичності, суспільно визнаної 

корисності, споживацької привабливості, гуманізує й естетизує взаємодію 

людей з природою і спрямована на формування естетичного ідеалу 

суспільства. З іншого, - вона слугує підвищенню конкурентоспроможності 

товарів і послуг підприємств різних секторів економіки на внутрішньому та 

зовнішньому ринках завдяки орієнтованості на естетичність, екологічність, 

ергономічність, національну спрямованість [71]. 

Незважаючи на тривалу історію, за останні два десятиліття, як свідчать 

багато учених і практиків дизайну, він значно змінився, ускладнився, 

інтегрувався, і провести межі між дизайнерською діяльністю та іншими 

сферами та видами людської праці стає все більш складним.  

Як зауважує Г.В. Козлова, за останні 50 років дизайнерська діяльність 

кардинально змінилася: праця індивідуальних художників у більшості 

випадків змінилася сумісною діяльністю цілих колективів або відділів дизайну 

у системі підприємств та незалежних дизайн-фірм. Дизайн знаходиться у 

постійному русі як діяльність, що знаходиться у процесі свого становлення, 

вона змінює фронт завдань, визначення свого продукту, організаційні форми 

[92]. 

Характер дизайнерської діяльності сьогодні завжди є конкретним у 

певних умовах та визначається організаційною структурою підприємства, 

кампанії. Ставлення кампанії до споживача, політика її керівництва у значній 

мірі диктують форми роботи дизайнера: поточна боа перспективна проектна 
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робота, розподіл проектної роботи між незалежними дизайн-фірмами або 

самостійне виконання усіх видів дизайнерських робіт, відносна свобода 

творчості або виконання приватних завдань, універсальний характер 

діяльності дизайнера або його вузька спеціалізація. Все це висуває перед 

дизайнером важливе завдання – пошук компромісів між своїми естетичними 

поглядами художника та естетичними уявленнями масового споживача, 

коливаннями його смаку, модними тенденціями [92]. 

Змістом професійної діяльності дизайнера є проектування як особливий 

процес створення, опису, зображення або концептуальної моделі неіснуючого 

об’єкту із заданими функціональними, ергономічними та естетичними 

властивостями [64]; як універсальний та автономний (в інтелектуальному та 

соціально-культурному аспектах) тип діяльності, що реалізується завдяки 

традиційним фігурам самосвідомості, коли художність розглядається як 

вищий тип доцільності, краса – як показник цінності та корисності проектних 

рішень, а їх втілення у художні концепти, програми, артоб’єкти – як одна з 

найважливіших проектних процедур (О.І. Генісаретський) [39]. 

Проектна діяльність, на думку В.Ю. Медвєдєва, – це ідеальна форма 

перетворення дійсності, об’єктами якої можуть бути природа, суспільство, 

людина та сам суб’єкт діяльності, основою метою якої є вільне варіювання 

способами, шляхами рішення проектних завдань, трансформацією самого 

проекту, не виходячи за межі знакового досвіду [118, с. 28]. 

На думку М.Г. Алексєєва, у найсуттєвішому сенсі проектування слід 

розуміти як мислення щодо того, «як повинно бути» [9]. Це, власне, і 

підтверджує етимологія слова «проект» – (від лат. projectus) – «кинутий 

вперед», «виступаючий». 

Проектування є специфічною діяльністю, яка відрізняється як від 

виробничої діяльності, так і наукової, проте має з ними спільні риси. 

Проектування, як і наука, має свою методологію, а спільним з виробничою 

діяльністю є те, що проектування має свою технологію. Проте, на відміну від 

виробничої діяльності, продукти проектування - проекти - мають самостійну 
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цінність, навіть в тому випадку, якщо вони не реалізовані. Однак на відміну 

від науки проектування не використовує категорії «істинно» чи «хибно». Воно 

оперує категоріями «ефективно» - «неефективно», і це єднає його з 

виробничою діяльністю [115]. 

Розглядаючи наукові підходи до розуміння явища проектування 

необхідно зазначити, що в період до 70-х років 20 ст. воно розумілось як 

особливий процес, що випереджає виготовлення продукту та моделює його у 

знаковій формі: схеми, малюнки, креслення, пояснювальні записки та ін. З 

початку 70-років 20 ст. з’являється нове розуміння проектування: всупереч 

«традиційному проектуванню» - «нове проектування» як системного методу 

аналізу, формулювання та вирішення проблем. Як зазнає К. Джонс, 

проектування стає все менш орієнтованим на сам об’єкт, що розробляється, а 

більше – на ті зміни, які мають відбутися у виробництві, потребах та 

суспільстві в цілому у процесі освоєння та використання нового об’єкту [61]. 

З’являється нова схема процесу дизайн-проектування, етапами якого 

визначаються: аналіз проблеми у контексті взаємозв’язку сфери виробництва 

та сфери споживання. 

Сучасними базовими характеристиками проектування не тільки як 

науково-технічного, але і соціально-культурного типу діяльності є його: 

 - універсальність: завдяки ньому вирішуються проблеми у різних 

сферах життєдіяльності людини, а його різні елементи (тема, проблеми та 

методи, процеси і структури) усвідомлюються та організуються у межах одних 

і тих самих засобів рефлексії (логічних, семіотичних, психотехнічних та ін.); 

 - автономність: воно типологічно виокремлюється від інших видів 

інтелектуальної та соціокультурної діяльності (програмування, прогнозування, 

управління, конструювання тощо); 

 - зорієнтованість на практику, на реалізацію у певних матеріальних, 

технологічних та організаційних умовах: реалізуємість є апріорною 

передумовою проектної діяльності, проект завжди оцінюється як за 

фактичною реалізованістю, так і за принциповою реалістичністю [118]. 
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Проектування, як зазначає О.І. Генісаретський [38], – це не тільки 

створення проекту та його впровадження, але особливий процес, що має 

декілька векторних характеристик, відносин, а саме: 

1) проектна концептуалізація об’єкта, метою якого є отримання 

проектного замислу, підтримання високого рівня проектної активності в 

процесі розгорнення та мовного опредмечування, експонування замислу 

завдяки постійно обіграної концепції; 

2) проектний дискурс – процес мисленнєвого та знакового виготовлення 

проекту як тексту, що виконується на професійній мові проектування, засоби 

якої є дуже різноманітними – це: вербальне описання у сценарних проектах, 

вирішення систем диференційних рівнянь при розрахунку конструкцій, 

композиційно-колористичний пошук, створення комп’ютерної програми 

тощо; 

3) процес, що доповнює проектний дискурс – критична рецепція 

проекту, яка також здійснюється на особливій основі – критичних концепцій; 

це не оцінка та експертиза проекту, а більш глибокий та тривалий процес 

освоєння змісту проекту, продумування, ціннісного відчуття його рішень, 

аналізу його прямих та непрямих наслідків; 

4) інновація об’єкту проектування – вплив на нього у процесі виконання 

проекту [38].  

Отже, проектування, на чому наполягає О.І. Генісаретський, - це дія 

проектної концептуалізації, проектної дискурсії, критичної рецепції та 

керованого проектного впливу (на образ життя користувача, його соціально-

функціонального та предметно-просторового середовища), що протікає 

одночасно в єдиному концептуальному просторі [32]. 

Одним з головних механізмів проектування визначається антиципація як 

здатність людини, її мислення представити, передбачити спосіб вирішення 

проблеми до того, як вона буде реально вирішена [136, с. 23]. 

Проектування або проектна діяльність складається з декількох етапів, 

серед яких основними є такі: етап зародження задуму та етап його 
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матеріалізації [40]. Перший етап представлений мисленнєвим процесом – 

проектним мисленням; другий – предметною діяльністю. Процес породження 

автори розділяють на такі стадії: формування проектного замислу, 

відпрацювання оптимальних рішень проектних творчих завдань; вибір 

матеріалів і засобів відображення та візуалізації; планування творчого процесу 

професійної діяльності з урахуванням специфіки проектної ситуації. 

Більш розгорнуті етапи (фази) дизайнерського проектування 

презентовані І.С. Каримовою [82]. Авторкою визначені такі чотири етапи 

(фази), на які ми будемо спиратися в нашому подальшому дослідженні: 

1) підготовчий, 2) пошуковий, 3) вирішення та 4) рефлексивний. 

Перший етап – підготовчий, передбачає усвідомлення дизайнером 

проблемної ситуації, методологічну обробку інформації та формулювання 

проектного завдання; це етап здобуття нових знань та активізації, актуалізації 

минулого теоретичного та практичного досвіду; етап формування 

інтелектуальної готовності до наступного продукування ідеї [82].  

Відповідно до інформаційного підходу в проектуванні, на цій фазі 

відбувається перетворення інформації: здійснюється вивчення дизайн-

проблеми, формулюється цільова установка, дизайн-завдання. Освоєння 

проектної проблеми починається з її осмислення, вивчення програми 

проектування, що сформульована в умовах. Ці умови – перелік 

функціональних, естетичних, конструктивних, технологічних, ергономічних та 

економічних вимог, які дизайнеру необхідно задовольнити. Усвідомлення 

дизайнером проектної проблеми виявляється в інтерпретації програми та 

формулюванні дизайн-завдання – власному трактуванні вимог дизайнерської 

розробки з метою визначення головної ідеї проектного замислу [82]. 

На цій фазі також відбувається первинний пошук інформації дизайнером 

про об’єкт проектування. Шляхів цього пошуку може бути багато: звернення 

до вже існуючих дизайн-проектів та рішень, вивчення літератури з дизайну та 

з інших галузей мистецтва, науки і техніки, пошук за допомогою електронних 

носіїв інформації. Важливим, першочерговим на думкою багатьох теоретиків 
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дизайну, джерелом інформації про дизайн-об’єкт є реальне предметне 

середовище, яке несе тактильну, візуальну, просторову інформацію й дає 

змогу знайти аналогові об’єкти.  

Результатом цієї фази у предметній графічній діяльності є графічний 

передпроектний аналіз. Саме графічна робота з інформацією дозволяє 

відпрацювати інформацію, осмислити її та сформувати індивідуальне 

ставлення до проектної проблеми.  

Другий – пошуковий етап,  змістом якого є те, що на основі похідного 

теоретичного замислу формується образна дизайн-модель. За допомогою 

творчої уяви, образного мислення дизайнер «виходять за межі» існуючої 

інформації про об’єкт. Починається ця фаза періодом інкубації, коли у 

латентному вигляді відбувається перетворення понять, інформації у наочні 

образи, які постійно співвідносяться та комбінуються. В результаті чого 

відбувається цілісне бачення елементів проектного завдання у вигляді образу 

дизайн-об’єкта – це інсайт – кульмінаційний момент творчості, що надає 

можливість знайти новий спосіб вирішення дизайн-проблеми [82]. 

Завершується фаза пошуку обґрунтуванням образного рішення на основі 

існуючої інформації та цільової установки. Результатом цієї фази на рівні 

предметної діяльності є ескіз-ідеї, які розвиваються та уточнюються в ескізі 

проектного рішення. 

Третій етап – вирішення, у процесі якого, відповідно до нового 

усвідомлення проектної проблеми, дизайнер переформулює її для подальшого 

вирішення. Най цій фазі дизайнер потребує нової інформації. Обране рішення 

проектної проблеми диференціюється та інтегрується у цілісне проектне 

рішення. Результатом цієї фази є графічне виконання [82]. 

Четвертий, заключний – рефлексивний етап, зміст якого полягає у 

цілісному представленні проектної проблеми у внутрішньому та зовнішньому 

планах, яка завершується рефлексією.  
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Результатом цього етапу на рівні предметної діяльності є виконання 

проектного рішення в матеріалі дизайн-проекту, а потім – його презентація 

замовнику, колегам, широкому колу споживачів тощо.  

Організаційні етапи проектувальної роботи, яка передбачає колективну 

працю фахівців і споживачів у межах дизайнерської групи виокремлені 

В. Папанеком [131], включають: 1) створення дизайнерської групи, до якої 

мають входити фахівці з різних галузей, а також представники споживчої 

групи; 2) побудова первинного графіку процесу проектування; 3) дослідження 

та пошук інформації; 4) аналіз графіку проектування; 5) корегування графіку 

проектування; 6) проектування та розвиток ідей: індивідуально, діадно, у 

групі; 7) аналіз відповідності варіантів дизайнерських пропозицій та мети, яка 

визначена у графіку, корегування дизайну та графіку з врахуванням 

проведених досліджень; 8) побудова моделей, прототипів, експериментальних 

та робочих моделей; 9) дослідження моделей, пропотипів групою споживачів; 

10) внесення результатів досліджень у графік проектування; 11) внесення змін 

до дизайну, здійснення повторних досліджень та завершення проектної 

роботи; складання необхідних письмових звітів, графічних повідомлень, що 

підтверджують статистичні дані або робочі креслення; 12) збереження графіку 

та його використання як моделі перевірки робочих характеристик 

спроектованих об’єктів [131]. 

На думку Є.С. Шелестової, універсальними етапами роботи над дизайн-

проектами є такі: 1) вивчення проблеми; 2) визначення проблеми; 3) генерації 

ідеї; 4) вибір основної ідеї; 5)  перевірка обраної ідеї; 6) структурування ідеї; 

7) реалізація ідеї; 8) перевірка результату [175]. 

Отже, етапи професійної діяльності дизайнера за своїм змістом 

відповідають процесуальним характеристикам проектування та визначають 

рух від осмислення фахівцем проектної проблеми і формулювання проектного 

завдання до презентації готового проектного рішення. 

Особливістю професійної діяльності дизайнера є те, що художнє 

проектування поєднує науково-технічний та художньо-образний підходи до 
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побудови моделі та її опису. Це вимагає від фахівця глибокого знання 

основних законів та тенденцій розвитку економіки, виробництва, сфери 

споживання, а також духовних, естетичних потреб людини. Тому 

дизайнерське проектування будується на наукових основах моделювання 

об’єкта, які застосовуються в різних галузях суспільної діяльності, поєднуючи 

наукові принципи з художніми в проектному образі [64]. 

Виходячи із різних сфер людської життєдіяльності та соціальної 

практики виокремлюються чотири основних напрями дизайну, які 

зумовлюють особливі вимоги до фахівця: 1) дизайн середовища 

(архітектурного середовища, ландшафтний дизайн, дизайн інтер’єру, 

світловий дизайн та ін.); 2) промисловий дизайн (транспортний, дизайн 

побутової техніки, дизайн предметів інтер’єру, дизайн меблів та ін.); 3) дизайн 

моди (костюму, взуття, сценічного костюму, текстилю та ін.); 

4) комунікативний (графічний) дизайн (книжковий, поліграфічний, веб-

дизайн, дизайн заходів, дизайн освітнього середовища, інформаційний дизайн 

та ін.) [64]. 

Розглядаючи типологію дизайнерської діяльності необхідно відмітити, 

що вона визначається багатьма ознаками систематизації.  

Так, виходячи з особливостей об’єктів дизайну, насьогодні вчені [118; 

176] виокремлюють: дизайн машин, приладів, інструментів; дизайн 

транспортних засобів та середовища транспортування; дизайн виробів биту 

культурного та господарського призначення; дизайн меблів різних сфер 

діяльності людини; дизайн одягу, взуття; дизайн текстилю; дизайн інтер’єру; 

дизайн ігор та іграшок; дизайн сувенірних виробів та прикрас; дизайн 

експозицій, шоу, спорту; дизайн міського предметного середовища; дизайн 

візуальної інформації, реклами, тари, пакування, фірмових графічних стилів 

тощо.  

У залежності від домінування утилітарного та естетичного підходу 

виокремлюється такі види дизайну: з пріоритетом утилітарного підходу – нон-

дизайн (проектування структур відносин між людьми, їх дій; розробка 
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стратегій, програм діяльності для різних організацій) та інженерний дизайн; з 

пріоритетом естетичного підходу – стайлінг (формально-естетична 

модернізація серійних виробів різних видів) та арт-дизайн; з гармонійним 

поєднанням утилітарного та естетичного – системний дизайн та художнє 

конструювання окремих виробів (так званий «штучний» дизайн) [176].  

Основними функціями дизайну та загальними функціями дизайнерської 

діяльності більшістю вченими [54; 64; 65; 71; 89; 118] називаються такі: 

1) перетворювальна (конструктивно-морфологічна); 2) пізнавальна 

(гносеологічна); 3) ціннісно-орієнтаційна; 4) комунікативна; 5) функція 

соціально-економічної ефективності; 6) екологічна (захисту навколишнього 

середовища); 7) адаптаційна; 8) художня; 9) гедоністична;8) вихована. Щодо 

виховної функції дизайну та дизайнерської діяльності, то деякі фахівця дуже 

скептично ставляться до неї. Ми не погоджуємося з цим та визнаємо правоту 

думок В. Папанека, який зазначив, що «дизайн – це свого роду виховання. 

Дизайнер намагається виховувати свого клієнта виробника та людей на ринку. 

Адже у більшості випадків дизайнеру відводиться роль (або він частіше сам 

відводить себе роль) виробника «іграшок для дорослих» і цілого попурі 

яскравих даремних технічних новинок…» [131]. 

Однією із новітніх функцій дизайнерської діяльності фахівці вважають 

футурологічну, оскільки будь-який проект орієнтований у майбутнє, по-

перше, в аспекті своєї специфіки, як пропозиція майбутнього продукту або 

ситуації, та, по-друге, внаслідок врахування певних тенденцій розвитку у 

сфері формотворення, технології, економіки, культури тощо. Відтак, від 

дизайнера вимагається володіння методами наукового аналізу, методами 

дослідження потреб, виявлення перспективних тенденцій, проектного 

прогнозування [131]. 

Вищезазначені функції детерміновані найбільш значущими насьогодні 

завданнями дизайну як сфери професійної діяльності, а саме: 

 - перетворення предметного середовища у всіх сферах життєдіяльності 

людини; 
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 - забезпечення оптимальності структури і складу продукції у 

комплексних промислових розробках, забезпечення високого рівня 

споживацьких властивостей виробів; 

 - забезпечення соціальної обґрунтованості та економічної ефективності 

виробництва та збуту промислових виробів з урахуванням екологічних вимог; 

 - підвищення загальної та художньої культури, цілеспрямований 

розвиток естетичного смаку людей. 

Загальними принципами дизайнерської діяльності вчені уважають такі 

загально професійні принципи як: 1) системності; 2) наукової обґрунтованості; 

3) колегіальності; 4) методичної обумовленості; 5) гуманістичної 

спрямованості. 

Проте, незважаючи на різноманітність видів дизайну та завдань, які вони 

вирішують, єдиними є особливості професійних проблем, з якими 

зіштовхуються фахівці для досягнення мети своєї професійної діяльності, а 

саме:  

1) невизначеність (дизайнер працює за запитом клієнта, який майже 

завжди не може чітко сформулювати потрібні йому властивості об’єкту 

дизайну, здатний змінити напрям проектування та взагалі його мету); 

2) динамічність (умови проектувальної діяльності дизайнера можуть 

постійно змінюватися, призводити до неоднозначних результатів);  

3) відсутність єдиних, навіть схожих схем вирішення, залежності від 

контексту, дрібних (на перший погляд незначущих) деталей ситуації;  

4) недостатність теоретизування – вимога до практичного вивчення 

фахівцем елементів об’єкту, а не тільки робота з його моделлю;  

5) емоційна насиченість, потенційна стресогенність для фахівця, який 

має бути здатним працювати в умовах невизначеності, постійного 

психоемоційного напруження тощо [56].  

Отже, від дизайнера вимагається володіння особливими професійними 

знаннями, вміннями та якостями, які забезпечать успішність вирішення таких 
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професійних проблем. А загальними характерними особливостями 

дизайнерської діяльності, що визначають особливі вимоги до фахівців, є такі:  

 - поєднання, синтез науки та практики, техніки та мистецтва, 

матеріальної і духовної сфер культури; 

 - універсальність, всебічність охоплення, інтегрованість у всі сфери 

життя людини та соціуму; 

 - поліфункціональність; 

 - перетворювальний характер в усіх сферах буття людини; 

 - динамічність; 

 - людино зорієнтованість, завдяки чому створюється естетично й 

ергономічно повноцінні об’єкти і предметно-просторове середовище буття 

людини; 

 - зумовленість специфічними рисами проектування, що є змістом 

дизайнерської діяльності, а саме його автономністю, універсальністю, 

практичною зорієнтованістю, процесуальністю; 

 - командний, колегіальний характер; 

 - зумовленість особливостями професійних дизайнерських проблем: 

невизначеністю; динамічністю; відсутністю єдиних, навіть схожих схем 

вирішення, залежністю від контексту, дрібних (на перший погляд незначущих) 

деталей ситуації; емоційною насиченістю, потенційною стресогенністю для 

фахівця, який знаходиться в умовах невизначеності, постійного 

психоемоційного напруження. 

Однією із значущих завдань сучасної педагогічної науки, а також 

дизайн-освіти в Україні є визначення сутності професійної компетентності 

дизайнера, пошук шляхів її формування і розвитку для забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняного фахівця на світовому ринку праці.  

Проблема визначення сутності професійної компетентності особистості 

розглядалась у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників 

протягом останніх 30 років. Основними надбаннями цього наукового пошуку 

стали загальноприйняті положення (О.І. Гура [50], А.О. Деркач [59], 
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Н.В. Кузьміна [101], С.Д. Смирнов [147] та ін.) про те, що професійна 

компетентність особистості: 1) виявляється у відповідній професійній 

діяльності, детермінується нею; 2) є системною професійно-особистісною 

якістю, яка має складну структуру та містить декілька складових, а саме – 

мотиваційний (підсистема мотивів професійної діяльності, професійних 

цінностей та установ), знаннєвий або когнітивний (підсистема професійних 

знань), уміннєвий або конструктивний (підсистема професійних умінь) та 

особистісний або рефлексивний (підсистема професійних якостей фахівця); 3) 

є професійно-особистісною якістю, яка формується та розвивається в 

спеціально створених умовах; 4) має особистісно неповторний характер, який 

зумовлений індивідуальними теоретичними і образними моделями результатів 

професійної діяльності, її орієнтовними основами; у зв’язку із цим 

формування професійної компетентності відбувається не як оволодіння 

знаннями засобів досягнення мети, а як оволодіння засобами проектування і 

здійснення відповідної діяльності особистісно неповторним способом. 

Отже, ґрунтуючись на вищезазначених загальнонаукових положеннях, 

стисло розглянемо зміст професійної компетентності дизайнера. 

Однією з головних професійних якостей дизайнера, на думку відомого 

американського дизайнера та педагога В. Папанека є його здатність 

усвідомлювати, виявляти, визначати актуальність та успішно вирішувати 

методами і засобами дизайну соціально важливі проблеми. Тільки тоді дизайн 

буде слугувати реальним людським потребам, а не штучно ініційованим 

прагненням до володіння престижними речами, які породжуються людською 

психологією в стратифікованому суспільстві масового споживання [131, с.9]. 

В останні роки, як стверджує В. Папанек, найбільш складні проблеми 

можуть вирішувати тільки команди різних фахівців, кожен з яких говорить на 

своїй професійній мові. Дизайнери, які дуже часто стають членами такої 

команди, окрім своїх професійних завдань, мають брати на себе роль 

«комунікаційного мосту» між іншими членами команди. Часто саме дизайнер 

є єдиним, хто може розмовляти на різних професійних мовах, його підготовка 
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повинна дати йому можливість взяти на себе роль перекладача у команді, 

синтезиста команди…» [131, с. 31]. 

Сучасна професійна підготовка дизайнерів, на думку В. Папанека, 

спрямована на формування у студентів технічних знань, великої кількості 

вузькопрофесійних навичок, уявлень про естетику, проте не знайомить їх з 

методикою творчого процесу та його керуванням. Крім того, випускники 

дизайнерських спеціальностей не готові до вирішення нових складних 

проблем, оскільки професійна підготовка не передбачає оволодіння ними 

механізмами подолання певних блокувань, що виникають у процесі 

дизайнерської діяльності. Американський дизайнер та викладач виокремлює 

сім груп таких блокувань, що є наслідком надбаних людиною обмежень [131, 

с. 116]: 

1) блокування сприйняття, пов’язані з парадоксами сприйняття, 

подолання яких потребує відповідного знання та тренувань; 

2) емоційні блокування, що детермінуються страхами людини, її 

переживаннями, установками, комплексами та долаються завдяки «роботі» 

дизайнера зі своїм Я, рефлексією своєї поведінки, переживань, ставлень; 

3) асоціативні блокування, які діють у тих сферах, в яких психологічно 

задані стандарти та обмеження з дитинства, вони заважають вільному 

мисленню, вганяють його у задані межі (наприклад, установка людей про те, 

що безшумний вентилятор погано охолоджує оскільки ефективний вентилятор 

асоціюється із шумом);  

4) культурні блокування, що детермінуються особливостями певної 

культури, її традиціями, звичаями, табу (наприклад, проблема дизайну 

туалетного паперу – заданої ширини рулону, який за всіма функціональними 

та ергономічними характеристиками повинен бути більш вузьким); 

5) професійні блокування, пов’язані з вузько спеціалізованою позицією 

фахівця у тій чи іншій галузі, професійними установками та стереотипами; 

6) інтелектуальні блокування, детерміновані мисленнєвими 

стереотипами, існуючим успішним досвідом вирішення проблем; 
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7) середовищні блокування, які визначають зовнішні умови успішної 

професійної діяльності для певного фахівця (наприклад, ефективна діяльність 

при помірному шумі, під музику, у присутності людей або тільки у повній 

тиші, наодинці тощо) [131]. 

Відтак, майбутній дизайнер має бути підготовлений для цілеспрямованої 

роботи з подолання цих блокувань у процесі фахової підготовки. Для цього, як 

зауважує В. Папанек, у процесі дизайн-освіти мають бути використані такі 

методи як: мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз, рухливі 

стовпчики, бісоціація, трисоціація, біоника та біомеханіка, пробудження нових 

способів мислення та ін. [131]. 

Розглядаючи структуру спеціальних здібностей дизайнерів у системі їх 

професійної компетентності, учені визначають такі її компоненти як: 

1) провідні здібності – образне мислення та образна пам’ять, просторові 

уявлення та розвинена уява; легкість та широта асоціювання; здатність до 

трансформації, дивергенції, конвергенції; 2) опорні здібності – повнота, 

конкретність, цілісність сприймання; гнучкість та концентрація уваги; 

інтуїція; емоційна пам’ять; точність представлення антиципуючих образів, 

воля тощо [64]. 

Отже, узагальненими критеріями професійної компетентності 

дизайнера, зумовленими її специфічним змістом є: 1) професійна 

вмотивованість, що включає як стійку позитивну мотивацію самої 

дизайнерської діяльності, так і мотивацію до проектної діяльності, прагнення 

до самореалізації у неї, а також загальну просоціальну, гуманістичну 

спрямованість, ціннісне ставлення до дизайнерського об’єкту; 2) системність, 

цілісність, гнучкість, понадпредметність професійних знань з різних галузей 

науки, що відповідають напрямам сучасного дизайну, а також усвідомленість 

сутності проектної діяльності, її етапів, механізмів, вимог; 3) сформованість 

основних груп професійних умінь, що поміж інших включають проектувальні 

вміння, вміння здійснювати творчий пошук, комунікативні вміння; 
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4) розвиненість усіх груп професійних якостей, провідними серед яких є 

проектно-образне мислення, загальна креативність, рефлексивність. 

Відтак, формування цілісної професійної компетентності дизайнера 

вимагають створення особливих умов, що виявляються у: 1) впровадженні 

специфічних методів вирішення проектних проблем, серед яких: метод 

моделювання реальної проектної ситуації, рольової інтерпретації, метод 

просторового моделювання аналогів, метод проектів, метод наставництва, 

професійної підтримки, скетч-букі та ін.; 2) забезпеченні професійного 

супроводу діяльності та розвитку фахівця, адже вирішення дизайн-проблем, 

які є надскладними, потребують динамічно мінливих, гнучких, різноманітних, 

варіативних та навіть суперечливих засобів мисленнєвої діяльності [56], 

постійного психоемоційного напруження, може призвести до негативних 

психофізіологічних та психологічних змін дизайнера, наслідками яких може 

стати соціальна дезадаптованість, дезінтегрованість, психічна нестабільність 

та ін. 

Поряд з таким феноменом як професійна компетентність, багато авторів 

(Т.В. Бобкова, О.В. Ремизова [114] та ін.) систему професійних умінь та 

професійних якостей дизайнерів визначають як дизайнерський стиль, що 

полягає у здатності до нестандартних способів вирішення дизайнерських 

завдань, в оригінальних прийомах оформлення проектних робот, у схильності 

до пошуково-дослідницької діяльності, довільного вибору завдань та способів 

їх вирішення, ініціативності, активності. Формування дизайнерського стилю 

відбувається завдяки активізації його головних компонентів, а саме: легкості 

генерування ідей та відпрацювання нових способів, прийомів вирішення 

творчих завдань; самостійного пошуку вирішення проблем; бачення 

взаємозв’язків, стильової єдності об’єктів та їх естетичне оцінювання, 

оперування зоровими образами.  

Головним показником дизайнерського стилю, на думку О.В. Ремизової 

[114], є креативність як внутрішній ресурс фахівця, здатність до творчості, до 

прийняття та створення нового, здатність до нестандартного мислення, 
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генерування великої кількості оригінальних та корисних ідей; головними 

рисами креативності дизайнера визначаються готовність до змін, до відмови 

від стереотипів, здатність знаходити оригінальні рішення складних проблем у 

різних ситуаціях. 

Отже, здійснений аналіз особливостей професійної діяльності 

дизайнерів та визначених у науковій літературі її вимог до фахівців дає змогу 

стверджувати про те, що формування надпредметних, метакогнітивних знань 

та умінь, керування власною розумовою діяльністю є обов’язковою умовою їх 

успішної професійної діяльності.  

Перед тим, як розкрити сутнісні характеристики метакогнітивних умінь 

дизайнерів, розглянемо основні положення щодо нашого розуміння 

метакогніцій дизайнерів у цілому, оскільки їх операційний, «уміннєвий» 

компонент є елементом усієї системи метакогніцій або метакогнітивних 

процесів. 

Отже, наша позиція ґрунтується на положеннях концепції інтегральних 

процесів психічної регуляції діяльності та поведінки А.В. Карпова [85], а саме: 

 - існує два класи (рівні) організації психіки, психічної діяльності 

людини, що забезпечують регуляцію її діяльності та поведінки в цілому та 

професійної діяльності зокрема: перший клас – процеси першого порядку 

(когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні); другий клас – синтетичні, 

регулятивні процеси другого порядку, що є інтегральними, метапроцесами; 

 - метапроцеси мають такі властивості: є психічними за механізмами 

своєї реалізації; характеризуються ознаками суб’єктивності, ідеальності, 

цілеспрямованості, предметності; мають специфічний операційний склад; 

спрямовані на забезпечення найбільш загальних адаптивних функцій; є 

складними, багаторівневими та системно-організованими утвореннями; мають 

власне процесуальну та автономно розгорнуту форму (як психічна властивість 

та стан); 
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 - метакогнітивні процеси двоєдині за своєю природою: вони є 

когнітивними за своїми механізмами та регулятивними за спрямованістю, 

функціональному призначенню; 

 - вони відповідають комплексній функції з організації діяльності, що 

зумовлена її психологічною структурою. До комплексної функції входять: 

функція формування, формулювання мети та її диференціації на завдання; 

прогнозування результатів діяльності; зняття прагматичної невизначеності; 

формування програми діяльності; поточного та кінцевого контролю та 

самоконтролю. Отже, розглядаючи метакогнітивні процеси, що забезпечують 

регуляцію професійної діяльності дизайнера, необхідно виходити зі змісту її 

основних етапів: починаючи з етапу усвідомлення проблемної ситуації і 

формулювання проектного завдання й закінчуючи етапом виконання дизайн-

проекту в матеріалі та презентації його замовнику; 

 - вони характеризуються комплексним, синтетичним складом; є 

інтегральними у контексті гетерогенності і різноякісності процесів, які 

входять до них; в якості їх функціональних компонентів виступають окремі 

психічні процеси: когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні; 

 - операційний склад метапроцесів зумовлений структурою та 

функціональною організацією дії, вони одночасно є процесами та діями; 

 - їх ієрархія підкорюється гетерархічному принципу: серед них не 

можна визначити один процес, який стійко знаходить на вершині в ієрархії 

регулятивної підсистеми, будь-який з них у певній ситуації може стати 

провідним та підкоряти інших; зміна інтегральних процесів на провідному 

рівні відбувається природньо, лежить від ситуації , від змісту конкретного 

діяльнісного завдання; 

 - будь-яка діяльність як цілісна система об’єктивно неможлива без 

метапроцесів; само формування та ускладнення діяльності - це і є становлення 

та розвиток процесів її регуляції – метапроцесів; в їх системі відтворюються 

всі основні особливості будови та змісту діяльності; 
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 - метакогнітивні процеси – це процесуальні засоби, опановуючи які 

суб’єкт у значній мірі і стає таким, що опановує «самість», суб’єктність не 

тільки у ставленні до зовнішнього світу, але і внутрішнього – до своєї власної 

психіки, її змісту, адже за своєю природою метакогнітивні процеси спрямовані 

на регуляцію, координацію та організацію цього змісту на довільний, 

усвідомлений контроль за ним. 

Отже, вслід за А.В. Карповим [85], метакогніції (метакогнітивні 

процеси) в цілому ми розуміємо складними, багаторівневими та системно-

організованими психічними утвореннями, які мають власне процесуальну та 

автономно розгорнуту форму, спрямовані на організацію, регуляцію та 

координацію первинних (спрямованих на пізнання навколишньої реальності) 

когнітивних процесів та забезпечують загальну регуляцію діяльності людини.  

Метакогніції складають метасистемний рівень організації психіки 

людини, їх предметом є не об’єктивна, а суб’єктивна реальність, процеси і 

структури її презентації. Місце метакогнітивних процесів в організації психіки 

людини зображено нами на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1.  Місце метакогнітивних процесів в організації психіки 

людини 

метакогнітивний 

когнітивний зовнішній світ 

внутрішній світ 
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Відтак, метакогніції дизайнерів ми визначаємо, складними, 

багаторівневими та системно-організованими психічними утвореннями, 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 ми, вслід за А.В. Карповим [85], 

визначаємо такі: 

  - цілепокладання; 

 -  - антиципація; 

  - прийняття рішення; 

  - планування; 

  - програмування; 

  - контроль/самоконтроль. 

Вони одночасно є когнітивними та регулятивними метаопераціями, 

метазасобами, тобто є системою метакогнітивної регуляції професійної 

діяльності фахівця. 

Якщо розглядати метакогніції у процесуальній формі, то вони складають 

таку послідовність: 

цілепокладання      антиципація майбутніх результатів     прийняття 

рішення про способи та засоби діяльності        прогнозування можливих змін 

умов діяльності, власних дій та результатів     планування діяльності (що 

передбачає наявність багатьох сценаріїв, варіантів розгортання)        

програмування діяльності (передбачає вибір одного варіанта дій, їх часову 

організацію)   самоконтроль виконання (проміжний та заключний)      

самоконтроль (проміжний та заключний)        корекція результатів завдяки їх 

порівнянню з метою та антиципованими результатами (рис. 1.2). 
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Отже, розглянемо сутність кожної з поданих метакогніцій. 

Цілепокладання – складний процес формування образу майбутнього 

результату діяльності; операція, що забезпечує формування мети діяльності 

[170]. 

Вирішення будь-якої професійної проблеми розпочинається з того, що 

фахівець має визнати її наявність. Це відбувається завдяки механізму 

проблематизації як особливої інтелектуальної процедури, що реалізує, з 

одного боку, суб’єктивну оцінку деякої об’єктивної ситуації як проблемної, з 

іншого – попереднє осмислення невідомого (проблеми, питання), а також 

прогнозування такого кола обставин та чинників, які можуть стосуватися 

проблемної ситуації [69, с. 265]. Тобто, – надання стимульній ситуацій (зміни 

в діяльності, які зафіксовані суб’єктом та підлягають подальшому розгляду) 

статусу проблемної. Проблематизація передбачає внесення визначеності, 

оформленості в те, що є невизначеним, суперечливим, багатогранним у 

результаті усвідомлення суперечливостей між старим і новим знанням, 

старими знаннями і новими фактами, між двома суперечливим положеннями. 

Рис.  1.2. Метакогніції дизайнерів у процесуальній формі 
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На цьому етапі відбувається розчленування проблемної ситуації на дане 

(відоме) та невідоме завдяки дослідженню проблемного простору, що 

зумовлює формулювання завдань: в узагальненому вигляді представлених як 

мета, поставлена в певних умовах, що перешкоджають її безпосередньому 

досягненню.  

Цілепокладання передбачає виникнення образу результату професійної 

діяльності, який завжди є нормованим та формується в майбутнього фахівця 

протягом фахової підготовки і може бути представлений у двох формах: 

1) мета – образ – це безпосередньо спрямувальна та регулювальна діяльність 

на всіх її етапах та 2) мета – завдання – регулювальна діяльність через певний 

кінцевий результат, що виступає у формі завдання (В.Д. Шадриков [171]).  

Крім того, на етапі утворення образу результату професійної діяльності 

передбачається формування уявлень про його якість, для чого необхідним є 

визначення основних її параметрів, як якісних, так і кількісних. Для дизайнера 

такими параметрами є, наприклад, екологічність технік, що 

використовуються, та ін. 

Формування у майбутнього фахівця уявлення про те, що має бути 

отримано у результаті діяльності є першим етапом формування мети-

результату. На другому та третьому етапах формується уявлення про якісні та 

кількісні параметри нормативного результату діяльності [170].  

Важливим є розгляд суб’єктивного смислу мети діяльності, що 

визначається установками, рівнем домагань особистості, її попереднім 

досвідом, а також соціальними чинниками (групова робота, наявність ситуації 

змагання та ін.). 

Відтак, процес цілепокладання визначається, з одного боку, специфікою 

професійної діяльності, її умовами (об’єктивними, соціальними), системою 

нормування, рівнем вимог до основних параметрів діяльності, а з іншого, – 

особистісними чинниками, мотивацією, здібностями, рівнем домагань. Отже, 

особливого значення набуває мотивація, що визначає прийняття проблеми як 

особистісно значущої, що зумовлює подальше її вирішення. 
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Завершальним етапом цілепокладання є відпрацювання критеріїв, за 

якими здійснюється прийняття рішення про досягнення мети діяльності 

(критерії досягнення мети): з початку уявлення про нормативну мету-

результат виявляється у певному «просторі допустимих результатів» (за 

В.Д. Шадриковим [170]), після чого нормативний результат перетворюється у 

певну мету діяльності суб’єкта, яка описується певними кількісними та 

якісними характеристиками за тими параметрами, за якими здійснюється 

порівняння результату з нормативною метою. Ці характеристики фіксуються 

суб’єктом як еталонні та виступають у ролі критеріїв, за якими здійснюється 

прийняття рішення про досягнення мети діяльності.  

Як зазначає В.Д. Шадриков, на початкових етапах освоєння професії 

критерії діяльності та дій є рядоположенними, а по мірі розвитку професійної 

компетентності вони вибудовуються в ієрархічну систему. Вони домінують та 

стають системоутворювальними факторами професійних дій. Критерії 

ефективності діяльності, що прийняті суб’єктом, входять як основна частина в 

інформаційну основу діяльності [170, с.42]. 

Базовим механізмом, який забезпечує створення образу професійної 

ситуації, є проектування – процес створення, опису або зображення 

концептуальної моделі неіснуючого об’єкта із заданими властивостями; 

процес продумування того, чого ще немає, але воно потрібно бути [182]. 

Важливим для нас твердження В.Д. Шадрикова про те, що операція 

цілепокладання є дуже складною для суб’єкта: навіть більшість вчителів не 

можуть сформулювати мету уроку, хоча мають це робити декілька разів на 

день [170, с. 162]. Отже, ця метакогніція потребує цілеспрямованого 

формування. 

Антиципація у загальнонауковому визначенні розуміється здатністю 

людини, її мислення представити, передбачити спосіб вирішення проблеми до 

того, як вона буде реально вирішена [38, с. 23]; особливим психічним 

процесом, що забезпечує можливість приймати ті або інші рішення з певним 

часово-просторовим випередженням подій, «із забіганням уперед» [111, с. 94]. 
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У сучасній науці існують різні підходи до розуміння сутності явища 

антиципації. Так, згідно з структурно-рівневим підходом (Б.Ф. Ломов [111]), 

антиципація є формою випереджального відображення дійсності, що охоплює 

широкий спектр прояву когнітивної, регулятивної та комунікативної функцій 

психіки. За положеннями психофізіологічного підходу (П.К. Анохін та ін.), 

антиципація породжується нейрофізіологічними механізмами антиципаційних 

здібностей. Автори когнітивного підходу (Дж. Брунер, Д. Міллер, У. Найссер) 

зазначають, що антиципація є ймовірним очікування схеми, гіпотези. 

Узагальнення існуючих підходів дає змогу розуміти те, що механізм 

антиципації здійснюється на п’яти рівнях: 1) субсенсорному – рівень 

неусвідомлених нервово-м’язових переднастроювань та рухів, що 

забезпечують різноманітні тонічні та післятонічні ефекти, з якими пов’язано 

виконання попередньої дії; 2) сенсомоторному – рівень, що забезпечує 

точність рухів за критерієм швидкодії та їх узгодженість зі змінами 

навколишнього середовища у просторі та часі; 3) перцептивному – головною 

функцією антиципації на цьому рівні є забезпечення організації та 

реорганізації перцептивних даних відповідно до завдань; 4) уявленнєвому – 

рівень формування антиципаційних схем, що зумовлюють планування не 

тільки реальних, а й потенційних дій; передбачає масштабні уявленнєві 

перетворення простору й часу, комбінації та рекомбінації образів; 5) мовно-

мисленнєвому – виявляється в узагальненнях та абстракції, логічних прийомах 

і операціях [111].  

Всі рівні є взаємопов’язаними, але здійснюване завдання зумовлює 

провідну властивість певного з них, визначає специфіку комбінацій усіх 

останніх рівнів [111], зумовлює можливість передбачення професійної 

ситуації та вирішення професійних завдань. 

Важливим для нашого дослідження є те, що процес антиципації, на чому 

наголошував О.В. Брушлінський [23], ускладняються під час виконання 

колективних завдань, колективної діяльності, оскільки при цьому людина 

вимушена синхронізувати та координувати власні індивідуальні дії з діями 



61 

партнерів, що передбачає взаємне передбачення запланованих дій, що 

активізує колективне передбачення.  

Ступінь враженості здатності особистості до антиципації насьогодні 

вченими називається антиципаційною компетентністю – здатністю до високої 

ймовірності передбачати перебіг подій, прогнозувати розвиток ситуації та 

власні реакції на них, діяти з часово-просторовим передбаченням 

(В.Д. Менделевич). 

Прийняття рішення – це процес вибору рішення з наявних альтернатив. 

Прийняте рішення часто корегується, оскільки умови завдання 

безперервно змінюються, їх змінює і сама реалізація рішення. 

Процес генералізації та аналізу альтернатив включає два основних 

етапи: формування вихідної множини альтернатив та етап власне вибору з 

кінцевої або редуційованої їх множини, що відбувається завдяки процесу 

«елімінації альтернатив» [69] – скорочення вихідної множини до кінцевого 

завдяки селекції найбільш значущих з них. На першому етапі головними є 

процеси оцінки та класифікації ситуацій, співвіднесення з власним досвідом. 

Залежно від того, наскільки напружена, конфліктна ситуація вибору, 

змінюється тривалість першого етапу, що передує власне прийняттю рішення. 

Основними ознаками труднощі прийняття рішення є такі: 

1) відкритість: наявність необмеженої кількості альтернатив, наявність 

відкритого вибору; 

2) проміжні етапи: наявність додаткових кроків прийняття рішення 

(багатоетапне прийняття рішення); 

3) наслідки: складність прогнозування наслідків, до яких призведе вибір 

альтернативи; 

4) одиничний випадок або наявність досвіду: рішення, що 

повторюються та які особистість приймає не вперше, або унікальні 

рішення, для прийняття яких не існує відпрацьованих стратегій 

поведінки. У першому варіанті (звичайне або запрограмоване 

рішення) (за Е. Кірхлером, А. Шроттом [87]) прийняття рішення 
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відбувається на низькому когнітивному рівні: людина приймає 

рішення використовуючи стандартні правила, які були вже 

відпрацьовані в інших ситуаціях. Другий варіант (незапрограмоване 

прийняття рішення) вимагає значних когнітивних зусиль в умовах 

складної, творчої діяльності; 

5) знання: наявність точних знань полегшує процес прийняття рішення 

завдяки скороченню фази пошуку інформації та полегшенню оцінки 

інформації та альтернатив; 

6) мотивація та емоції: мотивація та домінуючі емоції є регулятором 

прийняття рішення, вони як полегшують, так і ускладнюють його. 

Отже, залежно від зазначених ознак ситуації прийняття рішення, можна 

виокремити також два його типи: детермінований та імовірнісний.  

Особливістю детермінованих рішень є те, що вони є алгоритмізованими, 

передбачають обробку даних за певними правилами та критеріями. Імовірнісні 

здійснюються в ситуації недостатності інформації, в умовах дефіциту часу. 

Перехід до імовірнісного типу рішення приводить до зміни вирішального 

правила та частково до зміни критеріїв [170]. 

Крім того, залежно від ступеню ризику виокремлюють такі види 

прийняття рішення:  

1) зважене – характеризується достатньою кількістю часу, інформації та 

компетентності особистості, а також її мотивації, є детермінованим та 

сприймаємим як найкращий варіант; 

2) ризиковане, що характеризується раціональним судженням, проте 

усвідомленим вибором ризикованої альтернативи; 

3) спокійне – є результатом відсутності часових меж для здійснення при 

наявності великої кількості інформації; 

4) відкладене – характерно для ситуацій невизначеності, коли 

особистість уникає ситуації прийняття остаточного рішення або перекладає 

прийняття рішення на іншого. 
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Результати дослідження процесу прийняття рішення дали змогу 

стверджувати про те, що залежно від контексту він може порушуватися, 

інвертируватися та навіть зникати. Це виявляється в таких ефектах, як:  

- інерційний ефект: самопідкріплення першої гіпотези; 

- феномен Ірвіна: переоцінка ймовірності небажаного та бажаного; 

- ефект Стоунера: позитивне/негативне зрушення ризику в групових 

рішеннях; 

- ефект діагностичної збідненості: стійка тенденція до редукції 

похідної множини сформульованих гіпотез до значно меншого обсягу; 

- феномен реактивного опору: будь-який зовнішній вплив на 

особистість, що обмежує свободу її поведінки в цілому та вибору зокрема, 

породжує активний опір, спрямований проти цього впливу та ін. [51]. 

Для зниження ступеня невизначеності у процесі прийняття рішення, 

подоланню зазначених ефектів, на думку Лішпіц та Старусс [203], необхідним 

є такі дії: пошук нової інформації; збір та аналіз думок експертів; прийняття 

рішення відповідно до нормативних директив; побудова різних ментальних 

моделей та їх мисленнєве опробування. 

Важливим мисленнєвим феноменом, який характеризує процес 

прийняття рішення, є феномен «відходів» – закономірних змістовних і 

процесуальних моментів мисленнєвого процесу, нелінійних, непрямих шляхів 

вирішення завдання [51]. 

Планування – це процес формування дій з метою досягнення мети 

діяльності, як правило, у декількох варіантах з різними, часто необмеженими 

часовими межами. Планування розподіляється на стратегічне (глобальне) та 

тактичне (локальне) (за Р. Стернбергом). 

За думкою Б.Ф. Ломова, і ми з цим повністю погоджуємося, і план і мета 

формуються в процесі антиципації до початку власне реалізації діяльності; 

план відображає стратегію і тактику реалізації мети. А саме планування за 

критеріями усвідомленості та самостійності може бути диференційоване на: 

1) планування за орієнтирами: без власного чіткого продуманого плану; 
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2) планування за зразком, шаблоном: по чіткому та стандартному плану, який 

вимагає певну послідовність дій; 3) планування з урахуванням можливих змін 

умов діяльності, який передбачає самостійне планування дій з прогнозуванням 

можливих змін [110]. 

Програмування – це формування уявлення про перебіг діяльності, в якій 

дії об’єднані між собою метою та структурно підпорядковані, організовані у 

просторі та часі. Програма має фіксуватися у певних інструкціях, схемах, які 

спрямовують діяльність. 

Здійснений аналіз різних типів професійної діяльності дозволив ученим 

виокремити два типи структур діяльності: константні та змінні. Константні 

діяльності передбачають тільки одну послідовність дій, що легко фіксується, 

моделюється. Діяльність змінної структури передбачає різні послідовності 

виконання дій, що передбачає оволодіння суб’єктом вмінням складання 

програм діяльності для певних конкретних умов [170]. 

Програма діяльності описує саму структуру діяльності тільки 

приблизно, що зумовлюється її складністю, зумовленістю мотиваційними, 

когнітивними та операційними компонентами. Отже, існують три рівні 

програм діяльності: 1) такі, що відображають тільки  структуру виконавчих 

компонентів діяльності; 2) такі, що відображають структуру інформаційних та 

операційних (виконавчих) компонентів діяльності; 3) такі, що відображають 

структуру мотиваційно-цільових, інформаційних та виконавчих компонентів 

діяльності [179]. 

Важливим для нас є те, що у психологічній системі діяльності програма 

представляється у вигляді образу діяльності та у формі знань про 

послідовність та способи виконання окремих дій у цілісній структурі [170].  

Контроль/Самоконтроль – це процес спостереження та перевірки стану 

(поточний контроль) та результату (підсумковий, результативний контроль) 

діяльності; систематичне відслідковування процесу виконання поставлених 

завдань з одночасним коригуванням (регулюванням) діяльності. 
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Отже, існують дві головні функції контролю: діагностична (визначення 

стану діяльності, її оцінки) та коригувальна (визначення шляхів корекції 

відповідно до мети) [170]. 

Залежно від способів отримання інформації про хід діяльності контроль 

диференціюється на безпосередній та опосередкований; залежно від того, які 

органи почуттів беруть участь в оцінці діяльності – м’язово-руховий, зоровий, 

слуховий, комбінований. 

Оцінка рішення / діяльності включає контроль за внутрішніми 

репрезентаціями, що передбачає виникнення у суб’єкта «почуття знання», що 

може стати або індикатором правильності у складних, погано структурованих 

завданнях, або навпаки хибності прийнятого рішення.  

На думку М.О. Холодної, як нами вже зазначалося, є два типи 

метакогнітивного контролю: недовільний інтелектуальний контроль та 

довільний інтелектуальний контроль [162, с. 127]. Недовільний 

інтелектуальний контроль визначається:  

 - обсягом сканування видимого поля (властивість організації уваги 

людини при зштовхуванні з проблемною ситуацією, здатність до 

мисленнєвого охоплення значної кількості аспектів ситуації); 

 - структуруванням видимого поля (здатність диференціювати простір, 

швидко та точно виокремлювати його елементи); 

 - пригніченням проявів імпульсивності в ситуації прийняття рішення; 

 - категоріальним контролем оцінок та суджень; 

 - особливостями суб’єктивного часу (ефекти швидкого або повільного 

перебігу часу, ефекти хаотичного орієнтування у часі). 

Довільний інтелектуальний контроль характеризується такими 

індикаторами: 

 - здатність оцінювати – суб’єктивно визначати якість етапів власної 

інтелектуальної діяльності, її результатів, а також власних знань; 

 - здатність зупиняти та призупиняти інтелектуальну діяльність на 

певному етапі; 
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 - здатність обирати стратегію власного навчання та модифікувати її під 

впливом нових вимог [162, с. 131].  

Виходячи з вищезазначеного, підсумуємо, що саме рефлексія як 

усвідомлення власних пізнавальних процесів задля оволодіння та управління 

ними (за Л.С. Виготським), є головним механізмом як 

контролю/самоконтролю інтелектуальної діяльності людини, так і загальним 

механізмом функціонування та розвитку усіх метакогніцій.  

Рефлексія є здатністю майбутніх дизайнерів до критичного осмислення 

власної розумової діяльності; здатністю виділяти, аналізувати та співвідносити 

власні розумові (мисленнєві) дії з особливостями професійної проблемної 

ситуації; актуалізувати рефлексивні механізми [84]. Рефлексивність є сама по 

собі метакогнітивною властивістю, вона виявляється на всіх етапах, які є 

загальними для професійної діяльності фахівця в цілому і дизайнера зокрема, є 

подвійною або рефлексією рефлексії. 

Отже, кожна з охарактеризованих нами метакогніцій передбачає певний 

набір відповідних способів її реалізації – метакогнітивних умінь. 

Розглядаючи сутність метакогнітивних умінь передусім зазначимо, що 

під уміннями в сучасній педагогічній науці розуміють засвоєні суб’єктом 

способи виконання розумових та практичних дій. Це: 

 - здатність адекватним та усвідомленим способом виконувати складні 

моделі поведінки задля досягнення мети [184]; 

 - здатність виконувати певну діяльність або дію в нових умовах, що 

виникла на основі раніше сформованих знаннях та досвіді (К.К. Платонов 

[133]);  

 - здатність людини виконувати певну дію за певними правилами, проте 

ця дія ще не досягла автоматизованості [136];  

 - надзвичайно складне структурне поєднання розумових, 

інтелектуальних, вольових, емоційних якостей особистості, що формується та 

проявляється в системі мисленнєвих, вольових, сенсорних та інших дій, які 
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забезпечують досягнення поставлених цілей діяльності у мінливих умовах її 

перебігу [150, с. 20]; 

 - готовність до практичних дій, що виконуються цілеспрямовано та 

свідомо на основі засвоєних знань. 

Відтак, метакогнітивні вміння майбутніх дизайнерів визначаються нами 

як засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної регуляції його 

навчально-професійної діяльності, що забезпечуються сукупністю засвоєних 

метакогнітивних знань. 

Здійснений аналіз сутності метакогніцій, а також особливостей 

дизайнерської діяльності (змісту її етапів) дають змогу виокремити базові 

метакогнітивні вміння, які мають бути сформованими у майбутніх фахівців у 

процесі професійної підготовки (таблиця 1.1). Ці уміння складають 6 груп: 

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. 

 

Таблиця 1.1 

Метакогнітивні вміння майбутнього дизайнера 

№

 

п/п 

Метакогніція 
Базові метакогнітивні 

вміння  

Етап дизайнерського 

проектування 

1 Цілепокладання 

 - формулювати мету 

 - переводити мету у завдання 

- об’єктивізувати результат 

 - визначити критерії та 

показники результату 

 - розчленувати проблемну 

ситуацію на відоме та 

невідоме 

Підготовчий:  

усвідомлення проблемної 

ситуації; 

методологічна обробка 

інформації та 

формулювання цільової 

установки та проектного 

завдання; 

первинний пошук 

інформації про об’єкт 

проектування; 

створення графічного 

передпроектного аналізу 
2 Антиципація 

 - передбачати варіанти 

результату проблемної 

ситуації 

 - передбачати способи 

вирішення проблеми 

 - передбачати варіанти 

розвитку умов, визначати 

ймовірні ризики 

 - створювати мисленнєві 

моделі 
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Продовження табл. 1.1 

3 
Прийняття 

рішення 

 - формулювати гіпотези, 

альтернативи 

 - визначати, обирати метод 

прийняття рішення 

 - здійснювати селекцію 

альтернатив 

 - аналізувати тип та види 

прийняття рішення 

 - працювати з мисленнєвими 

відходами 

 - працювати з помилками та 

ефектами прийняття рішення 

Пошуковий:  

висування гіпотез щодо 

дизайн-моделей; 

пошук способів вирішення 

дизайн-проблеми; 

пошук, продукування та 

створення ескіз-ідей; 

побудова первинного 

графіку проектування; 

створення ескізу 

проектного рішення 

4 Планування 

 - аналізувати види 

планування 

 - складати план діяльності 

 - співвідносити план 

діяльності з метою на 

моделлю 

5 Програмування 

 - складати програму 

діяльності 

 - співвідносити етап 

програми з метою діяльності 

 - використовувати методи 

управління часом 

Вирішення: 

створення програми 

проектування,  

аналіз відповідності мети 

етапам програми; 

створення цілісного 

проектного рішення 

6 Самоконтроль 

 - аналізувати результат 

діяльності та її мети  

 - застосовувати механізми 

рефлексії 

 - визначати шляхи 

коригування діяльності 

- оцінювати етапи власної 

діяльності 

 - сповільнювати та зупиняти 

діяльність  

- здійснювати цілісний 

рефлексивний аналіз власної 

діяльності 

Рефлексивний: 

аналіз відповідності мети та 

проектного рішення, 

внесення коректив, 

здійснення додаткових 

досліджень, презентація 

 

 Зазначені метакогнітивні вміння є внутрішніми детермінантами 

ефективності як професійної діяльності дизайнера, так і майбутнього фахівця, 

оскільки визначають успішність його мисленнєвої діяльності в цілому. Відтак, 

важливим завданням професійної підготовки майбутнього дизайнера є 

цілеспрямоване формування в нього метакогнітивних умінь. 
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Сучасна педагогічна наука однозначно стверджує про те, що вміння не 

виникають у людини одномоментно і стихійно, вони формуються і 

розвиваються за певними законами. 

Як зауважує В.Д. Шадриков, навчання умінням – це формування у 

людини способів регулювання своїх дій та поведінки відповідно до мети та 

особливостей ситуації [170, с. 119]. 

За думкою вчених (К.К. Платонов [133] та ін.) існують декілька етапів 

формування вмінь:  

1) первинне вміння, структуру якого складають – первинне 

усвідомлення цілі дії, пошук способу його виконання, що спирається на 

знання та вміння, які були сформовані раніше; 

2) недостатня вміла діяльність – уявлення про можливі способи 

виконання дії із застосуванням раніше набутих несистематичних навичок; 

3) окремі загальні вміння – низка окремих високо розвинутих, проте 

достатньо вузьких вмінь, що використовуються в різноманітних видах 

діяльності; 

4) високорозвинуте вміння, структура його складається з творчого 

виконання завдань, що ґрунтується на усвідомленні як мети, так і мотивів 

вибору способів досягнення мети; 

5) майстерність: вища ступінь, творча реалізація вміння у певній галузі 

[133]. 

 Отже, формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів – це 

особливий процес опанування ними способами метакогнітивної регуляції їх 

діяльності із створення дизайн-продукту. 
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 1.3. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки 

 

 Передусім зазначимо, що саме дизайн-освіта за своїми ключовими 

ознаками спрямована на розвиток метакогніцій людини, про що зазначають як 

зарубіжні, так і вітчизняній фахівці (О.І. Генісаретський [39], В. Папанек [131] 

та ін.). Саме вона дозволяє навчити людину проектувати, а значить 

вирішувати проблеми, що передбачає просування самих сміливих ідей з 

продуціювання рішення, їх критику, коригування помилок. Це, у свою чергу, 

розширює межі мисленнєвої діяльності людини, розвиває її творче мислення, 

активність, адаптивність та ін. Але для того, що ці розвивальні завдання були 

вирішені повинні бути створені особливі умови – особливе навчальне 

середовище, орієнтоване на людину, її потреби та можливості, із 

застосуванням особливих навчально-розвивальних методів. 

 Розглянемо існуючий досвід професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів у контексті забезпечення формування їх метакогнітивних умінь. 

 Головними принципами професійної підготовки американських 

дизайнерів (за В. Папанеком [131]) є такі: 1) взаємозв’язок дизайну із 

соціологічними, психологічними аспектами життя та екологією оточення; 

2) дизайнерське проектування як окремих предметів, так і навколишнього 

середовища в колективній діяльності, міждисциплінарними колективами; 

3) міждисциплінарний колектив має включати також як споживачів, так і тих, 

хто виготовлює речі, розроблені дизайнерами; 4) біологія, біоніка та пов’язані 

з ними сфери діяльності надають дизайнерам нове, ефективне розуміння 

проблем; дизайнери мають знати та вміти знаходити аналогії за допомогою 

біологічного прототипу та системи дизайнерського підходу, що виходить з 

таких галузей як етологія, антропологія та морфологія. 

 Отже, підготовка дизайнерів має бути спрямованою на формування в 

них якостей універсальних проектувальників. Головною проблемою 

дизайнерських шкіл є те, що вони занадто багато часу приділяють викладанню 
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дизайну та недостатньо - екологічної, соціальної, психологічної, економічної 

та політичної сферам, в яких функціонує дизайн [131]. 

 Крім того, акцент у підготовці дизайнерів має бути зроблений на 

розумінні того, що людина, його знаряддя, оточення, способи мислення та 

планування – єдине нелінійне, симультанне, інтегроване, всеохоплююче ціле. 

Відтак, має домінувати інтегрований дизайн, що передбачає вирішення 

складних полісистемних проблем. Інтегрований дизайн – це не набір навичок, 

технік або правил; він має сприйматися як серія функцій, що діють одночасно, 

а не лінійно [131]. Він вимагає того, щоб дизайнер перш за все був здатний 

визначити, до якого рівня складності належить проблема. Інтегрований дизайн 

має розглядати проблему в її соціальному контексті, враховуючи особливості 

соціальних груп, класів та суспільства в цілому. 

 Отже, підготовка дизайнерів з кінця 20 ст. у США (Канзазський 

університет, Каліфорнійський університет та ін.) передбачала:  

 - подолання штучних меж різних спеціалізованих галузей дизайну, 

таких як візуальний дизайн, дизайн інтер’єру та промисловий дизайн; 

 - застосування в процесі навчання нових засобів комунікації, 

комп’ютерних технологій, фотографії, кінетики, кібернетики, електроніки та 

режисури; 

 - опанування студентами знань із соціології, антропології, психології, 

етології, біології, екології, а також хімії, фізики та ін., які дозволяють 

здійснювати універсальне інтегроване проектування; 

 - виокремлення 1/3 усієї програми підготовки дизайнерів на вільний 

вибір студентом курсу за власним інтересом, включаючи політологію, 

антропологію, психологію, у межах яких вони опановують загальнонаукові 

проблеми розвитку суспільства, відбувається цілеспрямований розвиток 

розумових якостей, у тому числі метакогнітивних; 

 - пріоритет групових форм роботи, групового проектування, залучення 

викладачів різних дисциплін, фахівців з різних галузей та споживачів до 

проектної діяльності студентів; 
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 - обов’язкова навчальна практика, що передбачає роботу в офісах, на 

виробництві, фермах та ін.; 

 - робота в інтегрованій дизайнерській команді сумісно із замовниками, 

медиками, психологами над реально існуючою соціально значущою 

проблемою; 

 - розвиток соціальної відповідальності студентів за наслідки власної 

професійної діяльності.  

Отже, здійснений аналіз особливостей професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів у США дозволяє стверджувати, що формування 

метакогнітивних умінь чітко простежується в освітньо-професійних 

програмах, передусім соціально-гуманітарного профілю. У контексті 

інтегрованого дизайну майбутнього фахівця цілеспрямовано готують до 

вирішення складних професійних проблем завдяки формуванню в нього 

метакогнітивних умінь. 

 В Європейських країнах у сучасній професійній підготовці дизайнерів 

уже відбувся перехід з домінування проектного моделювання на аналіз, 

рефлексію цілей, методів, прийомів, засобів і критеріїв проектної творчості, на 

гносеологічний потенціал проектного мислення [157, с. 123]. 

Уперше проблеми викладання основ дизайну як такі, що мають 

самостійного значення, були актуалізовані саме у Великобританії при 

обговоренні підсумків Першої Всесвітньої промислової виставки (1851 рік, 

Лондон). Саме тоді були висунуті конкретні пропозиції щодо реформування 

системи освіти в художніх школах з ідеєю про спеціалізацію за основними 

видами дизайнерської діяльності після перших вступних курсів; відкрилася 

Школа дизайну, яка після реорганізації стала провідним у світі навчальним 

закладом в галузі дизайну – Королівський коледж мистецтв. Випускниками 

коледжу видавались спеціальні дипломи дизайнерів, в яких зазначалось про 

здатність до самостійної творчості в галузі живопису, моделювання, 

прикладної графіки та індустріального дизайну [92]. 
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Наприкінці 1970-х років Королівський коледж мистецтв оприлюднив 

нову програму «Дизайн в системі вищої освіти», автори якої стверджували, що 

дизайн має особливі шляхи пізнання, відмінні від наукових та гуманітарних. 

Головною ідеєю є те, що викладання дизайну має бути реалістичним, готувати 

студентів до реалій сьогодення, до швидкоплинних змін у суспільстві. Зі слів 

ректора педагогічного факультету коледжу, ніякий персональний розвиток 

неможливий в ситуації вирішення видуманих проблем, оскільки вони не 

мають ніякої цінності; курс дизайн-освіти не має права бути грою у 

промисловий дизайн, тобто проектувати речі, які ніхто не буде купувати; 

студенти повинні мати розвинені вміння впоратися з мінливими умовами 

сучасного світу, усвідомлювати тиск торгової реклами та розуміти 

потворності та функціональну вбогість навколишнього середовища [42]. 

Реалістичність навчальних проектів, можливість їх виконувати у натурі, 

практична спрямованість навчання – обов’язкові умови дизайн-освіти у 

сучасній Великобританії. Значної уваги у програмах професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів приділяється розвитку у них рефлексивних умінь, умінь 

цілепокладання, планування власної діяльності та проектного мислення, 

прийняття рішення, тобто метакогнітивних умінь. Що досягається завдяки 

роботі студентів з окремими спеціальними розділами власного портфоліо, 

участі у групах професійної підтримки, написанню есе, творчих звітів, тощо 

[42]. 

У Німеччині традиції дизайн-освіти пов’язані у першу чергу з 

традиціями «Баухаузу» - першим навчальним закладом, який виник у 

1919 році і готував художників до роботи у промисловості. Метою 

функціонування цієї школи офіційно визначена підготовка всебічно 

розвинених фахівців, які поєднували у собі художні, духовні та творчі 

компетентності [42]. Навчання у «Баухаузі» складалося з технічної (на основі 

вивчення станків, технологій обробки матеріалів) та художньої, а потім – 

загальнотеоретичної підготовки (передбачала опанування студентами 

соціології, психології та економіки для розуміння потреб, мотивів сучасного 
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споживача, а також для власного професійного, у тому числі розумового 

розвитку). У професійній підготовці майбутніх дизайнерів значення вищої 

школи «Баухаузу» є надважливим, оскільки вона стала орієнтиром для вишів 

як Європейських країн, так і країн Північноамериканського континенту, а 

також Азії. 

Насьогодні професійне навчання дизайнерів у Німеччині відбувається у 

дизайн-студіях – школах дизайну, в яких викладаються як теоретичні курси, 

пов’язані з методикою дизайну, так і практичні курси, що дають змогу 

студенту оволодіти методами проектування. Важливим для нас є те, що 

розвиток рефлексивних умінь, умінь з цілепокладання та планування власної 

розумової діяльності визначається як одне з головних завдань професійної 

підготовки у Вищих школах дизайну. Активно застосовуються різні ігрові 

методи навчання, тренінги для формування знань та вмінь майбутнього 

фахівця щодо власної мисленнєвої діяльності, проектування. 

Професійну підготовку дизайнерів в Італії здійснюють вищі навчальні 

заклади за різноманітними навчальними програмами, центрами яких є Рим, 

Мілан та Урбіно. Головними принципами фахового навчання визначені: 

стимулювання творчості студентів; використання сучасних технологій, 

актуальної інформації; залучення студентів до проектної роботи; формування 

вмінь вирішувати складні системні дизайн-проблеми. 

Здійснений аналіз наукових праць, присвячений особливостям 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів в європейських країнах дає 

змогу відмітити, що з усього циклу навчання виокремлений перший рік – 

Foundatain year (підготовчий рік навчання до бакалавріату) – рік уведення в 

дизайн, метою якого є розвиток у студентів творчого потенціалу, здібностей 

до збирання та обробки інформації, до генерування принципово нових ідей; 

розвиток уміння вчитися самостійно, вміння розробки портфоліо власних 

робіт, вміння працювати у команді; діагностування та розвиток 

дизайнерського мислення [88]. Саме на цьому курсі студенти опановують ті 
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загальнонаукові знання та вміння, які дають їм змогу розуміти технологію 

вирішення будь-якої проблеми, у том числі – професійної дизайнерської. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів дає змогу зазначити про те, що сучасна світова дизайн-

освіта передусім спрямована не тільки на формування певних професійних 

знань у студентів, а і на розвиток їх мисленнєвих якостей, розумової 

діяльності, що передбачає як активізацію дивергентного мислення, «роботу з 

інтуїцією», так і формування метакогнітивних знань й умінь, що забезпечують 

успішність дизайнерського проектування. У зарубіжних ВНЗ застосовуються 

різноманітні методи, серед яких головними є ігрові, рефлексивні технології, 

методи групового прийняття рішення тощо. Цілеспрямоване формування 

метакогніцій у студентів-дизайнерів здійснюється у зарубіжних ВНЗ 

передусім у межах дисциплін соціально-гуманітарного циклу, 

загальнонаукової підготовки, вільного вибору студентів.  

Перейдемо до аналізу досвіду професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів та формування в них метакогнітивних умінь у країнах 

післярадянського простору. 

У федеральному державному освітньому стандарті вищої професійної 

освіти за напрямом «Дизайн (за галузями)» Російської Федерації відображені 

такі головні вимоги до дизайнера як: володіння методами творчого процесу, 

виконання пошукових ескізів, композиційних рішень, створення художніх 

образів; володіння вміннями різних видів образотворчого мистецтва та засобів 

проектної графіки; володіння вміннями розробляти та виконувати дизайн-

проекти, створювати оригінальні проекти промислового зразка, серії або 

авторської колекції тощо.  

Компетенціями, якими має володіти майбутній дизайнер визначені: 

1) загальнокультурні: володіння культурою мислення, здатність до 

узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, формулювання цілей та 

знаходження шляхів її вирішення; вміння логічно, аргументовано, ясно 

будувати письмову та усну мову; готовність до кооперації з колегами, роботі у 
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команді; здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в 

нестандартних ситуаціях та готовність нести за них відповідальність; 

прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності; 

вміння критично оцінювати власні достоїнства та недоліки; усвідомленість 

соціальної значущості своєї професії, висока мотивація професійної 

діяльності; готовність до поважного та бережливого ставлення до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантне сприймання соціальних та 

культурних відмінностей; орієнтування на використання методів та засобів 

пізнання, навчання та самоконтроль для інтелектуального розвитку тощо; 

2) професійні: вміння розробляти проектну ідею, що ґрунтується на 

концептуальному, творчому підході до вирішення дизайнерського завдання; 

здатність до конструювання предметів, товарів, промислових зразків та ін. У 

стандарті зазначається, що у навчальному процесі для забезпечення 

формування вищезазначених компетенцій мають бути широко впроваджені 

активні та інтерактивні форми і методи навчання (комп’ютерні стимуляції, 

ділові та рольові ігри, розробка конкретних проектних завдань, психологічні 

та інші тренінги); обов’язковим є залучення до навчального процесу 

представників російських та закордонних компаній, державних та 

громадських організацій, проведення майстер-класів експертів та спеціалістів 

міжнародного рівня [156]. 

Розвиток метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів забезпечується як 

провадженням спеціальних курсів за вибором студентів, наприклад, «Основи 

мисленнєвої діяльності дизайнера» [156], так і проведенням окремих заходів у 

позааудиторний час, передусім, – організаційно-діяльнісних ігор, які саме і 

забезпечують формування умінь з цілепокладання, антиципації, прийняття 

рішення, а також рефлексивних умінь. 

Здійснений аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів у вищих навчальних закладах Республіки Казахстан [45] дає змогу 

зазначити, що серед головних її протиріч науковцями визначається те, що вона 

у більшій мірі спрямовується на розвиток художніх та технологічних умінь 
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майбутніх фахівців [67], але у меншій мірі на формування їх навичок 

самокерування, саморозвитку, самоаналізу. У процесі навчання студентів-

дизайнерів дуже важливо оволодіння ними системою тих інтелектуальних 

умінь, що забезпечать самостійне надбання нових проектних знань та умінь, 

здатностей до керування власною професійною, творчою діяльністю [67], 

адже «успішній дизайнер – це більше, ніж умілий художник, а дисципліна 

дизайну є питання скоріше самодисципліни, ніж бурхливого неприборканого 

таланту» [183, с. 17]. Для реалізації цього завдання у процес фахової 

підготовки дизайнерів уведені відповідні спецкурси з особливостей 

інтелектуальної діяльності дизайнерів, проводяться майстер-класи та студії 

[78]. 

Наукова школа дизайну у Республіці Білорусь передусім пов’язана з 

концепцією взаємодії як наукової основи для побудови загальної теорії 

діяльності в систематизації цілей, принципів, методів та засобів художньо-

проектної творчості в дизайні та проблемно-методологічної орієнтації 

навчального процесу, автором якої є О.В. Чернишов [167], професор 

Білоруського державного театрально-художнього інституту (зараз - Білоруська 

державна академія мистецтв). 

Метою підготовки дизайнерів ХХІ століття у Білорусі є формування 

дизайнерів нової формації – тих, хто створює стратегічні концепції вирішення 

різноманітних проблем розвитку матеріально-художньої культури, генераторів 

та розробників проектних ідей художньо-образного та функціонально-

технічного формоутворення предметно-просторового середовища існування 

сучасної людини [167]. 

Насьогодні у Білорусі існує багатоступенева освітня система у сфері 

дизайну, що включає до себе: 1) довузівську підготовку абітурієнтів на 

підготовчих курсах по спецдисциплінам; 2) підготовку дизайнерів 1 ступеню 

професійного навчання (4 роки – бакалаври з орієнтацією на базову 

фундаментальну підготовку в галузі теоретико-методологічних основ 

проектно-творчої практики сучасного дизайну); 3) підготовку дипломованих 
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дизайнерів вищої кваліфікації 1 ступеню професійного навчання з певної 

проектно-творчої спеціалізації в певні сфері дизайну (5 років – дипломовані 

спеціалісти); 4) підготовку дипломованих дизайнерів вищої кваліфікації 2 

ступеню професійного навчання з науково-дослідницькою та педагогічною 

спеціалізаціями (6 років – магістри дизайну); 5) перепідготовку та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з вищої освітою, які працюють у різних сферах 

дизайну; 6) підготовку наукових кадрів (аспірантуру); 7) здійснення освітніх 

послуг у формі організації короткострокових курсів з комплексу професійних 

дисциплін для практикуючих дизайнерів, викладачів та інших спеціалістів 

відповідно до їх індивідуальних запитів [167]. 

Важливим для нашого дослідження є те, що у підготовці білоруських 

дизайнерів робиться акцент на формуванні їх проектно-образного, творчого, 

критичного та системного мислення, вміння приймати рішення у складних 

ситуаціях, вміння висувати гіпотези та ін. Для цього на зміну класичним 

академічним принципам фахової підготовки майбутніх дизайнерів приходять 

принципи програмно-цільового, системно-діяльнісного підходу до навчання та 

проблемно-методологічна орієнтація всього навчально-виховного процесу, які 

мають більш високий розвивальний та проектно-евристичний потенціал [17]. 

До навчальних планів підготовки студентів-дизайнерів уведені такі базові 

курси як «Психологія дизайнерської діяльності», «Ергономіка», «Семіотика», 

«Технологія інформаційної діяльності», «Основи алгоритмізації та 

програмування» та спецкурси, спрямовані на формування в них умінь свідомо 

керувати власною діяльністю, здатності до критичного аналізу власної 

професійної діяльності, її планування та програмування, контролю: «Основи 

професійного саморозвитку», «Розвиток проектно-творчого мислення» та ін. 

Зазначимо, що вищезазначені курси та спецкурси входять до соціально-

гуманітарного блоку навчальних дисциплін. Окремо у блоці фахових 

дисциплін студенти-дизайнери Білоруських вищих навчальних закладів 

вивчають такі курси як «Вступ до проектування», «Дизайн-проектування», 

«Моделювання у проекті» та ін. [17]. 
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 Отже, здійснений аналіз особливостей професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладів країн післярадянського 

простору дає змогу зазначити, що у більшості з них формування 

метакогнітивних знань та умінь студентів спеціальності «Дизайн» поступово 

визначається як одне з базових завдань, яке реалізується завдяки: інтеграції 

змісту соціально-гуманітарних та фахових навчальних дисциплін; введенню 

окремих спецкурсів, майстер-класів, тренінгів; впровадженню активних 

методів навчання, що сприяють розвитку метакогнітивних умінь тощо. 

 Розглядаючи історичні етапи становлення і розвитку вітчизняної 

дизайнерської освіти необхідно відмітити, що провідну роль в цьому аспекті 

мали культурно-історичні та соціально-економічні особливості України, 

передусім те, що частина її території входила до складу Російської імперії, а 

частина – до складу деяких центральноєвропейських держав. Отже, 

становлення дизайн-освіти в Україні відбувалось за різними впливами й у 

різних напрямах.  

 Здійснений аналіз літературних джерел [55, 157 та ін.] дозволив 

виокремити три основних етапи її генези. 

 Перший етап (до 20 років 20 ст.) характеризується створенням 

приватних шкіл і студій, в яких молодь отримує ґрунтовну професійну 

підготовку. Головними художніми центрами в Україні були Харків, Київ, 

Львів та Одеса. Саме Харків наприкінці 19 ст. став потужним центром 

машинобудування з найвищими темпами промислового розвитку (порівняно з 

іншими регіонами Російської імперії). Харківська художньо-промислова 

школа розвивалась на основі школи малювання М. Раєвської-Іванової, що 

мала художньо-промисловий нахил, та Харківського технологічного 

інституту, в якій методика підготовки інженерів містила в собі елементи 

дизайнерської освіти, вона і стала першим закладом з підготовки дизайнерів 

[157, с. 114]. Київська академія мистецтва перебувала під опікою 

Петербурзької Академії мистецтв. У ній, на відміну від більшості академічних 

інституцій, в яких розвивалися лише станкові форми мистецтва, розвивались і 
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прикладні форми, відбувалось становлення художньо-промислового і 

народного мистецтв. Особливий акцент у Київській академії мистецтва був 

зроблений на опануваннї студентами циклу формально-технічних дисциплін, 

здійснювалось навчання у майстернях технічного профілю. 

 Тісний зв'язок наприкінці 19 ст. був встановлений між мистецькими 

концепціями Відня та Львова, відтак, багато українців отримували освіту у 

навчальних закладах а художньо-промислових школах Відня. Попри те, 

створювались і місцеві ремісничі школи. У Львові було засновано Художньо-

промислову школу, а з 1905 р. – Вільну академію мистецтв. У 20-ті роки 

відкриті приватні школи і студії, що здійснювали дизайн-освіту. Саме тоді 

було засновано інститут ВХУТЕМАС, підготовка фахівців у якому 

здійснювалась на основі «об’єктивних методів викладання». 

 Другий етап (20 - 90 роки 20 ст.) визначається розвитком промислово-

прикладного мистецтва, виникненням та становленням художнього 

конструювання. 

 У 30-40 роки, як уважають учені, дизайн-освіта переживала кризу, у 

змісті художньо-мистецької підготовки переважали станкові форми. У 

післявоєнні роки розвиток дизайн-освіти в Україні, як і в інших європейських 

країнах, значно покращився. Економічні умови і національні традиції 

зумовили формування регіональних моделей дизайну і дизайн-освіти. Дизайн 

став визначатися як технічна естетика, промислове мистецтво або проектна 

діяльність. Основним методом проектування у 50-роки, за допомогою якого 

майбутній дизайнер мав навчитися перетворювати реальний світ, включаючи 

суб’єктивність прийняття рішень, було визнано раціонал-функціоналізм [157, 

с. 119]; проектна установка в дизайні зводиться до віри у безумовну 

могутність людського розуму. Основний акцент робився на науковій і 

інженерно-технічній підготовці майбутніх фахівців, а роль художніх 

дисциплін зводилась до оволодіння образотворчими приймами як засобами 

вираження проектного задуму і не спрямувалась на розвиток здібностей до 

дизайнерської творчості. 
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Програми підготовки майбутніх дизайнерів (у ті роки художників-

конструкторів) будувались відповідно до функціонально-ергономічного 

підходу, що передбачав єдність функціоналізму та технічної естетики. У 

програмі професійної підготовки за спеціальністю «Промислове мистецтво» у 

60-тих роках ХХ ст. існувало чотири блоки дисциплін, які існують дотепер: 

проектування та промислове навчання, художньо-композиційні, гуманітарні та 

технічні дисципліни. Ці блоки дисциплін були рівними за обсягом годин 

навчального часу, проте художньо-композиційний компонент незначною 

мірою домінував. Це, як зазначають сучасні дослідники дизайну та дизайн-

освіти, стало специфічною рисою вітчизняної професійної підготовки 

фахівців. 

Основними тенденціями професійної підготовки дизайнерів на цьому 

етапі, за думкою вчених (Г.В. Брюханова [25], В.Я. Даниленко [53] та ін.), 

були:  

 - у 60-90-х роках 20 ст.: посилення практичної підготовки; 

реформаційна, національна спрямованість; розширення педагогічного складу, 

зміни в організаційному та кадровому забезпеченні; тиск партійно-державного 

апарату на розвиток дизайнерської освіти; класово-партійний принцип добору 

кадрів; посилення комуністичної ідеологізації освіти; систематичний контроль 

за підготовкою майбутніх фахівців з дизайну; нерівномірність розподілу 

навчальних установ дизайнерського профілю на території України, обмежена 

кількість дизайнерських спеціалізацій; 

 - від 90-х років до кінця 20 ст.: посилення якості підготовки таких 

фахівців, ідеологізація, систематичний контроль за підготовкою майбутніх 

фахівців з дизайну; регрес змісту і методів освіти; надмірна плановість в 

освіті; нерівномірність розподілу навчальних установ дизайнерського профілю 

по Україні, обмежена кількість дизайнерських спеціалізацій [25].  

 Третій етап (кінець 20 ст. і дотепер) визначається створенням концепцій 

дизайн-освіти, розширення переліку напрямів і спеціальностей підготовки 

фахівців з дизайну у вищих навчальних закладах.  
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 Наприкінці 20 ст. в Україні, як і в зарубіжних країнах, відбувається 

активний розвиток дизайн-освіти, що пов’язується з концепцію «нового 

дизайну», який проголосив себе синтезом виробництва, проектування, 

художньо-конструкторської освіти, культуротворчості, комунікації та 

репрезентації продукту дизайну і став виходом з десятилітньої кризи, коли 

проектний потенціал був пригнічений коливаннями, рефлексією, 

скептицизмом [39].  

 Професійна підготовка дизайнерів здійснюється на основні нової моделі 

фахівця, згідно з якою він має мати здатність адаптуватися до різноманітних 

проявів дизайн-культури. Акценти зміщуються з проектного моделювання на 

аналіз, рефлексію цілей, методів, прийомів, засобів, критеріїв проектної 

творчості, на потенціал проектного мислення.  

Основними тенденціями розвитку дизайн-освіти дослідниками 

визначені: виокремлення дизайну як самостійної професії; приведення 

стандартів професійної підготовки дизайнерів до європейських вимог; 

покращення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з 

дизайну; розширення спеціалізацій; невідповідність організаційного та 

кадрового забезпечення та незадовільне фінансування підготовки фахівців з 

дизайну [25]. 

 Так, загальними компетентностями, якими має володіти випускник 

спеціальності 022 дизайн, що зазначені у Державному стандарті вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура та мистецтво» за 

спеціальністю 022 «Дизайн» є: 

1. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі дизайну, 

розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати 

набуті знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність до письмової та усної комунікації державною й іноземною (- 

ними) мовами.  

3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
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5. Здатність працювати в команді. 

6. Розуміння необхідності норм здорового способу життя та їх дотримання. 

7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

8. Здатність використовувати базові знання про стан і проблеми екології 

сучасного світу й України зокрема, розвивати еко-культуру в суспільстві 

засобами дизайну. 

9. Здатність розуміти та дотримуватися морально-етичних норм поведінки. 

10. Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та 

мультикультурність [58]. 

Головними фаховими компетенціями, які здобувають студенти 

спеціальності «Дизайн» визначені:  

1. Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. 

2. Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну. 

3. Здатність використовувати базові знання з композиційної побудови 

об’єктів дизайну (площинна, об’ємна, глибинно-просторова структури). 

4. Здатність використовувати базові навички проектної графіки. 

5. Здатність застосовувати методику проектування одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об’єктів дизайну. 

6. Здатність впроваджувати базові знання з історії мистецтва і дизайну та 

специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньо-

проектну діяльність. 

7. Здатність володіти різними техніками та технологіями роботи у 

відповідних матеріалах. 

8. Здатність володіти навичками використання сучасних програм із 

комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну. 

9. Здатність володіти засобами та прийомами формоутворення, макетування і 

моделювання об’єктів дизайну. 

10. Здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення 

колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об’єкта. 
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11. Здатність володіти методами зображення об’єктів навколишнього 

середовища, зокрема постаті людини, засобами рисунка і живопису. 

12. Здатність застосовувати знання з ергономіки та художнього 

конструювання. 

13. Здатність володіти знаннями й уміннями, спрямованими на досягнення 

успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти візуальні презентації, 

портфоліо власних творів [58; 74]. 

 Фахову компетентність дизайнера в процесі професійної підготовки 

визначають за ступенем володіння:  

 1) знань:  

  - у галузі - гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, глибокою 

обізнаністю в галузі теорії, історії і практики мистецтва; - спеціальних 

дисциплін, які складають основу професійної діяльності дизайнера: 

кольорознавство, основи композиції, основи формотворення; 

  - теоретичних принципів  і методів проектування;  

  - базових принципів реалізацій об’єктів дизайну, його виробничих та 

технологічних аспектів; 

  - щодо системи організації робіт з використанням засобів дизайну, 

системним аналізом, методикою проектування комплексних об’єктів 

різноманітної складності;  

 2) вмінь: 

 - ефективно використовувати набуті знання з гуманітарних, інженерно-

технічних, загально-художніх та фахових дисциплін у професійно-виконавчій 

та творчій роботі; 

 - використовувати знання з історії мистецтва та культурології у 

проектній практиці; 

 - створювати проектні розробки ландшафтних об’єктів і дизайну 

міського середовища; 

 - виконувати ескізи означених об’єктів, застосовуючи при цьому 

різноманітні матеріали, техніки та інструменти; 
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 - реалізовувати проектні рішення; 

 - удосконалювати та впроваджувати сучасні методи в дизайн-діяльності 

з урахуванням потреб ринку; 

 - співпрацювати у міждисциплінарних проектно-творчих колективах у 

якості виконавця або помічника [74]. 

 Сучасна дизайн-освіта, як зазначає О. Фурса, і ми повністю з цим 

погоджуємося, має акцентувати увагу на гуманітарній складовій діяльності 

дизайнерів і орієнтувати на використання власних творчих можливостях для 

підвищення якості життя, а не на сприяння процесам нарощування 

виробництва та накопичення капіталу [158, с. 123]. 

 Найбільш гострими протиріччями, які відзначають розвиток вітчизняної 

дизайн-освіти на сучасному етапі є передусім такі: 

  - між системним використанням знань у дизайн-діяльності та їх 

розщепленістю в навчальному процесі, низькою інтегрованістю різних 

навчальних дисциплін; 

  - між індивідуальним способом засвоєння знань та колективним 

характером проектної діяльності, що передбачає співробітництво багатьох 

фахівців, в якій дизайнер відіграє роль модератора; 

  - між опорою традиційного навчання на пізнавальні процеси студента 

(мислення, пам’ять, сприйняття, увагу) та визначальним характером цілісної 

особистісної сфери фахівця як чинника успішності його діяльності; 

  - між відповідною позицією студента, у яку його ставить процес 

навчання та принципово іншою позицією компетентного фахівця, якому 

необхідно приймати вадливі соціальні рішення, адаптуватися в складних 

суперечливих ситуаціях, творчо втілювати проектний задум, бути здатним до 

постійного саморозвитку [112]. 

 Типовими труднощами дизайнерської освіти в Україні, на думку 

багатьох учених (Л.В. Оружа [129] та ін.) є: 1) невідповідність змісту 

дизайнерської освіти вимогам сучасного виробництва – переважання 

теоретичної підготовки над практичною, недостатність фундаментальної 
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(образотворчої) складової освіти; 2) недостатня якість навчально-методичного 

забезпечення; 3) обмеженість застосування інноваційних технологій як через 

недостатню матеріально-технічну забезпеченість, так і неготовність 

викладачів до їх впровадження. 

 Як зазначає П.М. Татіївський [151], засадничими чинниками 

прогностичної моделі дизайн-освіти в Україні насьогодні є: 1) організація 

професійного навчання майбутніх дизайнерів на основі органічного поєднання 

художньої та технічної освіти; 2) художньо-естетична орієнтація на 

національне мистецтво, зокрема народне, декоративно-ужиткове та на 

вітчизняні традиції дизайну; 3) здійснення вищезазначених завдань у системі 

безперервної дизайн-освіти, складовими якої є дошкільне виховання, 

загальноосвітня школа (із ланками пропедевтичної дизайн-освіти, профільної 

та допрофесійної дизайн-освіти) та професійний навчальний заклад. 

 Найважливішим результатом сучасної дизайн-освіти має бути не сама по 

собі сума знань та вмінь, але певна система координат, що визначає існування 

та поведінку людини у сучасному світі та яка знаходиться в особистому 

арсеналі фахівця. Дизайн-освіта має орієнтуватися на формування нового типу 

фахівця, для якого потреба у творчості, самоосвіті та саморозвитку, у переході 

від функціонально-рольової позиції до цілісної життєдіяльності особистості у 

професійні сфері набуває домінувальний смисл. 

 Визначальною умовою такої дизайн-освіти, на нашу думку, є орієнтація 

професійної підготовки майбутніх фахівців на формування в них 

метакогнітивних знань та умінь. А в основі вибору форм і методів професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів мають бути положення теорії вирішення 

комплексних полісистемних проблем, що передбачають їх обов’язкове 

спрямування на:  

 1) формування у студентів системного типу мислення;  

 2) активізацію самоосвітньої діяльності, що здійснюється завдяки 

методу «учіння без інструкцій», в якому роль викладача є неявною, поданою 
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через зміст відібраних або спеціально розроблених ним навчальних об’єктів та 

ситуацій;  

 3) застосування комбінованих методів навчання, що об’єднують етапи 

самостійного дослідження нових дизайн-об’єктів, без участі викладача та 

етапи цілеспрямованого навчання під керівництвом досвідчених дизайнерів, 

художників, інженерів-експертів, ІТ-фахівців.  

 З метою визначення стану формування метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів у вітчизняних ВНЗ (за таким показником як наявність у 

змісті дисциплін актуалізованого метакогнітивного змісту) нами був 

здійснений аналіз освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів 

(галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 022 дизайн, спеціалізації: 

дизайн одягу, графічний дизайн та реклама, дизайн інтер’єру і меблів) 

провідних українських вишів: Львівської національної академії мистецтв; 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв; Інституту дизайну та 

реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

Хмельницького національного університету; Київського національного 

університету культури і мистецтв; Запорізького національного технічного 

університету; Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. За 

результатами здійсненого аналізу (таблиця 1.2) ми дійшли висновку, що якщо 

в освітньо-кваліфікаційних вимогах до випускників, анотаціях, завданнях 

навчальних дисциплін, вимогах до знань і вмінь або компетенціях студенів за 

результатами їх вивчення, не виокремлені метакогнітивні знання та вміння, то 

і зміст цих дисциплін не передбачає формування метакогніцій у майбутніх 

дизайнерів. Отже, окремі метакогнітивні уміння як-то: вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; рухатися до мети нами виявлені тільки в 

освітньо-кваліфікаційних вимогах до випускників Інституту дизайну та 

реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Проте 

цілеспрямованого спрямування освітньо-професійних програм професійної 

підготовки студентів-дизайнерів на формування в них метакогнітивних умінь 

нами не виявлено. 



88 

Таблиця 1.2 

Наявність у змісті дисциплін освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 022 Дизайн  

актуалізованого метакогнітивного змісту 

№ 

п/

п 

Назва ВНЗ 

Назва дисципліни освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 022 Дизайн/ 

Наявність у змісті дисциплін актуалізованого 

метакогнітивного змісту 

Ф
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1 Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв 
+/- +/- +/- +/- +/- 

+/

- 

+/

- 
- - 

+/

- 
- - 

2 Львівська національна академія 

мистецтв 
+/- - +/- - - - - 

+/

- 

+/

- 

+/

- 
- - 

3 Хмельницький національний 

університет  
+/- +/- +/- +/- - - - - - - - - 

4 Київський національний 

університет культури і 

мистецтв 

+/- +/- - - +-/ 
+/

- 
- - - - +/- +/- 

5 Запорізький національний 

технічний університет 

+

/- 

+

/- 

+

/- 
- - 

+/

- 
- - - - - - 

6 Інститут дизайну та реклами 

Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв 

+/+ +/- - - - - - +/  +/ - - 

7 Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна 

академія 

+/ 
+

/- 

+

/- 

+

/- 
- 

+/

- 
- - - - - - 

 

Незважаючи на те, що комплексні програми метакогнітивного навчання 

студентів різних напрямів та спеціальностей активно впроваджуються у 

зарубіжних вишах, для вітчизняної системи вищої освіти вони є рідкісними і 

мають переважно апробаційний, ситуативний характер. Нерозробленими у 

вітчизняній психолого-педагогічній науці залишаються питання 

метакогнітивної підтримки, метакогнітивного освітнього середовища як 

визначальних чинників формування «когніцій другого порядку». Тому саме 
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комплексне наукове дослідження, спрямоване на визначення сутності та 

особливостей формування метакогнітивних умінь у майбутніх фахівців 

набуває особливої значущості як для педагогічної теорії, так і освітньої 

практики. 

 Таким чином, здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів створив підґрунтя для визначення 

пріоритетних завдань реформування вітчизняної дизайн-освіти, серед яких 

одним із системоутворювальних, на нашу думку, є орієнтація на формування 

метакогнітивних умінь студентів, що забезпечують організацію, регуляцію та 

координацію їх первинних когнітивних процесів та загальну регуляцію їх 

професійної діяльності. 

 

 Висновки до першого розділу 

 

 Здійснений аналіз теоретичних основ дослідження сутності 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів дав змогу зробити такі загальні 

висновки за розділом. 

 1. У сучасній науці окрім первинних когнітивних процесів 

виокремлюються особливі, спрямовані на пізнання суб’єктивної реальності 

людини, її внутрішнього світу процеси, які мають метасистемний статус і 

називаються метакогнітивними процесами (метакогніціями). Вони є 

двоєдиними за своєю природою: когнітивними за своїми механізмами та 

регулятивними за спрямованістю, функціональному призначенню; 

забезпечують успішність як усієї предметної діяльності людини, так і її 

мисленнєвої діяльності, здійснюючи загальний контроль та регуляцію.  

 Зміст метакогніцій визначають когнітивний (метакогнітивна обізнаність 

як сукупність особливих знань людини) та регулятивний  (сукупність способів 

здійснення та контролю мисленнєвої діяльності) компоненти. 

Розвиток метакогніцій не відбувається стихійно, а потребує 

цілеспрямованих формувальних програм – метакогнітивного навчання.  
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 2. Особливості професійної діяльності дизайнерів на сучасному ринку 

праці, її поліфункціональність та поліпроблемність висувають нові вимоги до 

професійної компетентності фахівців, серед яких – вміння вирішувати складні 

полісистемні проблеми, володіння надмпредметними знаннями та вміннями, 

керування власною розумовою діяльністю. 

3. Під метакогнітивними вміннями майбутніх дизайнерів визначені 

засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної регуляції його 

навчально-професійної діяльності, що забезпечуються сукупністю засвоєних 

метакогнітивних знань.  

Ґрунтуючись на загально педагогічному розумінні сутності категорії 

«уміння» як здатності адекватним та усвідомленим способом виконувати певні 

дії задля досягнення мети, особливостях дизайнерського проектування та 

визначених базових метакогніціях (цілепоклаання, антиципація, прийняття 

рішення, планування, програмування та самоконтроль), виокремлено 6 груп 

метакогнітивних умінь, які мають бути сформованими у майбутніх дизайнерів 

у процесі професійної підготовки, а саме: 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.  

4. Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх дизайнерів у 

зарубіжних ВНЗ дає змогу зазначити про те, що сучасна світова дизайн-освіта 

передусім спрямована не тільки на формування певних професійних знань у 

студентів, а і на розвиток їх мисленнєвих якостей, розумової діяльності, що 

передбачає як активізацію дивергентного мислення, «роботу з інтуїцією», так і 

формування метакогнітивних знань й умінь, які забезпечують успішність 

дизайнерського проектування. У зарубіжних ВНЗ застосовуються різноманітні 

методи, серед яких головними є ігрові, рефлексивні технології, методи 

групового прийняття рішення тощо. Цілеспрямоване формування метакогніцій 

у студентів-дизайнерів здійснюється у зарубіжних ВНЗ передусім у межах 
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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, що вимагає розробки та впровадження спеціально спрямованих 

освітніх заходів. 

 

 Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [1; 3; 4; 7]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

МЕТАКОГНІТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Структурна модель формування метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки 

 

Результати здійсненого аналізу даних експериментальних досліджень 

зарубіжних (M. Allon, T.B. Gutkin [188], J. Bransford, A. Brown [190], 

M.A. Dirkes [193] та ін.) і вітчизняних (А.В. Карпов [83], М.О. Холодна [162], 

І.М. Скитяєва [85], М.Л. Смульсон [73] та ін.) авторів дають змогу 

стверджувати, що розвиток метакогнітивних умінь не відбувається стихійно, а 

потребує цілеспрямованих формувальних програм («метакогнітивного 

навчання»), які забезпечують оволодіння особистістю метакогнітивними 

стратегіями і як результат – формування метакогнітивної навченості – 

комплексної здібності усвідомлювати власну когнітивну активність, довільно 

використовувати когнітивні та метакогнітивні стратегії, актуалізувати 

метакогнітивні вміння.  

 Здійснений нами аналіз малочислених наукових праць, спрямованих на 

дослідження методів розвитку метакогнітивної сфери майбутніх фахівців дає 

змогу зазначити, що більшість з них побудована на прийомах актуалізації 

рефлексивних механізмів у процесі вирішення певних проблемних ситуацій. 

Так, на думку В. Campione, при будь-якому типі навчання необхідно 

формувати у студентів метакогнітивні стратегії, що дозволять структурувати 

та насичувати когнітивний досвід. Основними кроками навчання є, передусім, 

такі: експлікація стратегії, з’ясування умов, в яких вона є найбільш 

ефективною; тренування засобів та варіантів реалізації стратегії у різних 

пізнавальних та проблемних ситуаціях тощо. 
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Основними стратегіями цілеспрямованого формування метакогніцій 

підлітків та дорослих за X. Linє: експлікація стратегій вирішення мисленнєвих 

завдань; спрямування уваги на відстеження мисленнєвих операцій; навчання 

«рефлексивної інтроспекції»; створення комунікативних ситуацій, в умовах 

яких мають бути задіяні рефлексивні процеси; дія за певною моделлю, імітація 

моделі [203]. 

Проблему цілеспрямованого формування метакогнітивних умінь як 

одного з головних завдань професійної підготовки фахівців було окреслено 

D.N. Perkins, G. Salomon. Так, на думку Д.Н. Перкінс [202], метакогнітивні 

вміння та навички мають бути сформовані на основі певної галузі знань, 

причому для досягнення найвищого рівня професійної компетентності 

фахівцю необхідний метакогнітивний контроль за процесом вирішення 

професійних завдань. «Навички мислення більш високого порядку, тобто 

метакогнітивні, що активуються у процесі діяльності за допомогою 

інтелектуального інструменту, або моделюються ним, можуть розвиватися та 

можуть бути перенесеними в інші несхожі або подібні ситуації» [202]. 

Відтак, як зазначає дослідник, метакогнітивне навчання є обов’язковою 

складовою як системи вищої, так і післядипломної освіти фахівців. Головним 

методом метакогнітивного навчання має бути екстерналізація та наступне 

посилення метакогнітивних стратегій, розширення їх арсеналу. Особливою 

частиною метакогнітивного навчання є цілеспрямований розвиток 

рефлексивних умінь, оскільки, на думку Д.Н. Перкінса, фахівець має знати, що 

відбувається у його свідомості, коли від думає про своє пізнання та його 

особливості [202]. 

У сучасній психолого-педагогічній науці до проблеми формування 

метакогнітивних умінь звертається невелика кількість учених. Серед них – 

Д. Сіамстер [206], який презентує структуру цілеспрямованого формування 

метакогнітивних умінь, що містить такі ієрархічні рівні:  
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1) автоматизовані навички – мають статус умовних рефлексів, 

передбачають мінімальний рівень когнітивної включеності, методом їх 

дослідження є штучна деавтоматизація та словесний самозвіт;  

2) процесуальні навички – є основою когнітивно-стильових 

характеристик, є стійкими поєднаннями фізичних та розумових дій, що 

здійснюються за схемою стимул-реакція, мають такі як і попередні, методи 

дослідження;  

3) репрезентативні навички – є основою для побудови ментальних 

моделей реальності на підставі вибору та поєднання різни ментальних 

репрезентацій, методами їх дослідження є методики ранжування та 

сортування об’єктів, задачі на встановлення відносин між об’єктами;  

4) прийняття рішення – визначають уміння з вибору альтернатив 

активності, методами їх дослідження є методи структурованого інтерв’ю в 

ситуаціях вибору різного ступеня складності;  

5) метакогнітивні стратегії – уміння та навики найвищого рівня 

складності, функціями яких є інтеграція умінь більш низького рівня та 

саморегуляція і самооцінка процесу пізнання; методами дослідження цього 

рівня метакогнітивних умінь є контент-аналіз комунікації та групова 

рефлексія діяльності, а також спеціальні опитувальники [206]. 

У зарубіжній та вітчизняній освітній практиці існують декілька програм 

(стратегій) формування метакогнітивних знань та умінь у студентів та вже 

працюючих фахівців, які ми розподілили на 2 групи:  

1) програми вузівського метакогнітивного навчання, які реалізуються в 

очній формі та орієнтовані переважно на студентську аудиторію;  

2) програми дистанційного/електронного метакогнітивного навчання, 

які орієнтовані на широке коло споживачів – як професіоналів, фахівців, 

студентів, так і для всіх бажаючих. Для нашого дослідження важливим є 

визначення тих методів, які застосовуються в цих програмах метакогнітивного 

навчання, які є найбільш ефективними.  
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До першої групи програм (стратегій) формування метакогнітивних знань 

та умінь нами віднесено такі.  

По-перше, - це програма цілеспрямованого розвитку метакогнітивних 

стратегій К. Діркеса [193], учня Дж. Флейвела, що передбачає 6 головних 

етапів, спрямованих на формування вмінь:  

 - зіставлення нової інформації, що поступає з вже існуючою у досвіді; 

 - підбору та підсумкового вибору оптимальних для даного завдання 

стратегії мислення; 

 - планування, моніторингу та оцінки процесу мислення. 

А саме: 

1) чітке розділення відомого та невідомого у проблемних ситуаціях (у 

процесі рішення проблемної ситуації потрібно чітко, передусім письмово, 

розділяти всю інформацію на відому та невідому, причому постійно 

доповнювати та уточнювати всю інформацію); 

2) вербалізація процесу мислення, що дозволяє відпрацювати вміння 

говорити про мислення, вербально визначати його етапи, труднощі, 

результати та мисленнєві стратегії. Існують два основних прийоми 

формування цього вміння – демонстрація мислення вголос, мислення про 

мислення та обговорення (парне, групове, колективне) особливостей мислення 

при вирішенні різного виду професійних завдань; 

3) ведення щоденника мислення, в якому записуються роздуми про власне 

мислення, його труднощі, що виникають у процесі вирішення професійних 

завдань; 

4) планування та саморегуляція мислення – планування навчальних заходів 

– їх частоту, тривалість, обсяг матеріалу для своєчасного та успішного 

вирішення поставлених завдань; 

5) формулювання стратегій мислення, що передбачає: - рішення завдань зі 

спостереженням тих думок, почуттів, процесів, які супроводжують рішення;  - 

узагальнення класифікація отриманої інформації та первинне формулювання 
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стратегій; - прикінцеве формулювання та операціоналізація способів 

мислення; 

6) самооцінка ефективності мислення за різним критеріям [193]. 

 По-друге, - Школа «конструктивного навчання», метою функціонування 

якої у межах вищих навчальних закладів є забезпечення накопичення 

студентами-майбутніми фахівцями досвіду використання метакогнітивних 

стратегій завдяки створенню метакогнітивного контексту навчання. 

Основними принципами конструктивного підходу є принципи: активності, 

дослідницької позиції, саморегуляції у процесі пізнання [204]. Формами 

організації метакогнітивного навчання у межах цього підходу є: 

  - «метакогнітивна дискусія» - аналіз процесу стратегій навчання у 

групах; 

  - практикум, що включає спеціальні завдання, які вимагають для свого 

вирішення розвинених метапізнавальних вмінь та навичок. 

 Базовими принципами ефективного метакогнітивного навчання 

визначені такі: 

  - включення метакогнітивних дискусій в реальний навчальний контекст; 

  - врахування загальної пізнавальної спрямованості суб’єкта (технічної, 

гуманітарної або природничої); 

  - погодженість методів навчання та вправ для досягнення ефекту їх 

взаємопосилення; 

  - різноманіття форм і методів навчання; 

  - врахування минулого досвіду та індивідуально-типових особливостей 

студентів [204]. 

 Виходячи з вищезазначених принципів визначена схема 

метакогнітивного навчання, яка складається з восьми етапів: 

1) операціоналізації конструкта «метакогніції» - відбувається 

усвідомлення студентами сутності метакогнітивних умінь та їх ролі у процесі 

вирішення проблемних ситуацій; 
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2) створення проблемного середовища – усвідомлюються та 

максимально враховуються зовнішні умови та доступні ресурси; 

3) вирішення завдань – аналізуються усі дії суб’єкта у процесі 

вирішення завдання; 

4) оцінки рішення – якщо знайдене рішення негативне, то на п’ятому 

етапі втручається викладач, який пропонує загальний сценарій вирішення та 

аналізує ефективність кожної з використаних стратегій; 

5) дозованої допомоги; 

6) переносу – здійснюється переніс відпрацьованих умінь на більш 

широкий контекст, якщо перенос не відбувається, то продовжується спільний 

аналіз метакогнітивних стратегій до повного їх розуміння; 

7) рефлексії процесу – рефлексія та експлікація процесу переносу 

метакогнітивного вміння; 

8) ускладнення рівня навчання. 

До другої групи програм (стратегій) формування метакогнітивних знань 

та умінь нами віднесено такі.  

 По-перше, - освітня програма «Knowledge Wave» (Режим доступу: 

http://www.knowledgewave.com/), науковим підґрунтям якої є положення про 

ефективність метакогнітивного середовища, що навчає. Метакогнітивне 

середовище дає змогу розвивати навички саморегуляції мислення, а роль 

педагога полягає в створенні такого середовища - описанні, оцінці та 

цілеспрямованому моделюванні метакогнітивних стратегій. Метою навчання у 

цій освітній програмі є розуміння учнями того, що здатність гнучко 

використовувати різні стратегії мислення покращує результативність 

діяльності у будь-якій галузі знання. Результатом програми визначена 

особистість з високим рівнем розвитку метакогнітивних умінь, яка здатна 

відслідковувати та регулювати: власні метакогнітивні здібності; можливості 

отримувати інформацію та комунікативні стратегії; закономірності та способи 

критичного мислення; механізми, завдяки яким цінності та норми, закріплені у 

культурі, а також релігійні погляди викривляють інформацію, що 
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сприймається. Основними методами у цій програмі є: методи запитань, 

використання запитань, що запускають критичне мислення та не дають 

сприймати як догму певну інформацію та чужу думку; рефлексивні методи. 

 По-друге, - це освітня програма «Newtonew» (Режим доступу: 

newtonew.com), у межах якої серед багатьох освітніх курсів є спеціальний курс 

«Мислення про мислення: що таке метакогніції» (Режим доступу: 

https://newtonew.com/science/metacognitive-skills), спрямований на формування 

метакогнітивних умінь. Серед засобів формування метакогнітивних умінь у 

студентів у курсі пропонуються: активні форми навчання, що сприяють 

активізації рефлексії рефлексії (рефлексії щодо рефлексії); обговорення 

проблеми у парі та групі; написання коротких текстів у жанрі «потоку 

свідомості»; аналіз результатів тестів та екзаменів для аналізу допущених 

помилок та виявленні шляхів їх подолання; запитання, спрямовані на роздуми 

про отримане завдання.  

По-третє, - це портал спеціальної освітньої підтримки студентів «Special 

Education Support Service» (Режим доступу: 

http://www.sess.ie/resources/metacognition), на якому запропонований курс «The 

Metacognitive Teacher and Learner: An Introduction to Metacognition in the 

Classroom», спрямований на оволодіння майбутніми фахівцями знаннями 

щодо сутності метакогніцій та метакогнітивних стратегій з текстовим та 

відеоматеріалом лекційного типу. У межах курсу акцент робиться на 

засвоєнням студентом (майбутнім педагогом) метакогнітивних стратегій 

навчальної діяльності, а саме: планування, контролю та оцінки. Серед 

основних методів формування метакогнітивних умінь визначаються: методи 

запитань (відкритих-закритих, на розуміння, парадоксальних), метод 

розгортання запитань у часі (Що я знаю? Що я хочу знати? Як я можу знайти 

це знання? Що я повинен вивчити? Що мені це потрібно знати?), методи 

рефлексивної паузи, таксономія Блума, метод концептуальних карт тощо. 

По-четверте, - це освітні курси у межах українського громадського 

проекту масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» (Режим доступу: 

https://newtonew.com/science/metacognitive-skills
http://www.sess.ie/resources/metacognition
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https://prometheus.org.ua/), в яких слухачам пропонуються відео-лекції, 

практичні завдання, тести для самодіагностики, участь у форумі з проблем 

розвитку власного мислення, методи вирішення проблем та прийняття 

рішення. Так, курс Університету Квінсленда «Наука повсякденного мислення» 

спрямований безпосередньо на формування метакогнітивної обізнаності та 

метакогнітивних умінь у студентів різних спеціальностей, містить 

відеоматеріали (інтерв’ю з ученими-дослідниками метакогнітивних процесів, 

записи експериментів з їх вивчення), матеріали для обговорення, практичні 

завдання. 

По-п’яте, - це коучинг «Метапізнання – навчання тому як вчитися» на 

порталі для педагогів Інфоурок (Режим доступу: 

https://infourok.ru/kouching_metapoznanie-_obuchenie_tomu_kak_uchitsya-

497192.htm), у межах якого пропонуються такі методи розвитку 

метакогнітивних умінь як: рефлексивні запитання; метод підтримки; 

моделювання; метод роздуму вголос та пояснення для себе; метод графіків.  

По-шосте, - це програма «Рефлексивний асистент» [197], яка є першою 

визнаною комп’ютерною програмою метакогнітивного навчання, що 

унеможливлює спільну діяльність та спілкування учасників програми як між 

собою, так і з викладачем. Зміст цієї програми полягає у тому, що 

комп’ютерна програма пропонує учаснику вирішити низку математичних та 

логічних задач. При цьому у процесі рішення задача проблематизується – 

учаснику ставляться запитання про цілі, які він ставить перед собою, 

альтернативні варіанти рішення, способи вибору стратегій рішення, 

відслідковування перебігу рішення та оцінки власної діяльності. Метою цих 

запитань є актуалізація та розвитку основних метакогнітивних навичок: 

усвідомлення власного рівня розуміння завдання; усвідомлення власних 

інтелектуальних можливостей та обмежень; усвідомлення вже накопичених 

знань та досвіду; регуляція попередніх знань та досвіду; регуляція стратегій; 

регуляція дій (планування, слідування етапам, коректування планів); оцінка 

кожного етапу рішення; оцінка ефективності обраних стратегій. 

https://prometheus.org.ua/
https://infourok.ru/kouching_metapoznanie-_obuchenie_tomu_kak_uchitsya-497192.htm
https://infourok.ru/kouching_metapoznanie-_obuchenie_tomu_kak_uchitsya-497192.htm
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По-сьоме, - це освітній проект навчання метапізнанню «Елітаріум» 

(Режим доступу: http://www.elitarium.ru), який ґрунтується на таких правилах 

формування метакогніцій: 

 - у процесі навчання необхідно знайти його смисл, що забезпечить 

ефективне використання пам’яті, досвіду, а також пошук складних зв’язків у 

матеріалі та його переструктурування; 

 - обов’язкове використання стратегій метапам’яті, які мінімізують обсяг 

матеріалу, що запам’ятовується: повторне відтворення тільки того матеріалу, 

який потрібно запам’ятати (без надлишкових даних по каналу прийому 

інформації); укрупнення одиниць інформації; 

 - аналіз стислого змісту теми; 

 - виділення часу для вільного відтворення матеріалу із застосуванням 

асоціативних зв’язків, особливих запитань; 

 - навчання навику «по частинам»: інтенсивно вивчати та повторювати 

на практиці одну або дві складові дії; 

 - звернення до гарних моделей з тими же ознаками, що має і потрібне 

вміння; 

 - пошук зворотного зв’язку про результат; 

 - складні цілі інструктування можуть бути розбитті на декілька більш 

простих та зрозумілих цілеспрямованих дій; 

 - забезпечення попереднього аналізу та перевірки досягнення цілей 

завдяки короткому змісту та перевірочним завданням; 

 - визначення структури цілей для певної задачі, пошук протиріч; 

 - формулювання поступового наближення до досягнення мети; 

 - підтримка пізнавального інтересу до задачі; 

 - забезпечення миттєвого отримання сигналу про помилку; 

 - підтримка стану активної участі; 

 - підтримка використання універсальних процедур та стратегій 

вирішення задач; 
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 - тренування когнітивних навичок зі швидкістю, що вимагає помірного 

напруження; 

 - керування часом при організації навчання; 

 - налаштування джерела інформації під когнітивні особливості суб’єкта; 

 - допущення можливості виправлення помилок; 

 - вивільнення матеріалу, що вивчається, від несуттєвої інформації; 

 - уникнення подання інформації в абстрактній формі, використання 

конкретних даних, що краще запам’ятовується (має більше відмінних ознак) 

[85]. 

Нажаль спеціальних програм метакогнітивного навчання як для 

дизайнерів, так і для студентів спеціальності Дизайн нами не знайдено.  

Основні вимоги до метакогнітивного навчання були сформульовані й 

Р. Оксвордом [201], а саме: 

1) стратегії, що формуються мають базуватися на установках, 

переконаннях та потребах суб’єкта; 

2) стратегії, що формуються у певний момент часу мають поєднуватися у 

комплекси та відповідати стильовим пізнавальним характеристикам суб’єкта; 

3) тренування стратегій має здійснюватися у межах провідної діяльності 

суб’єкта та протягом відносно тривалого часу; 

4) суб’єкт повинен мати можливість як можна частіше тренувати 

метапізнавальні стратегії у різних життєвих ситуаціях; 

5) при навчанні необхідно використовувати вербальний візуальний 

матеріал та рухову активність для того, щоб навчання відбувалося у межах 

всіх репрезентативних систем; 

6) всі емоційні стани, що супроводжують метакогнітивне навчання мають 

бути осмислені та відпрацьовані; 

7) навчання має бути адаптованим до інтелектуальних здібностей, 

можливостей суб’єкта; 

8) навчання у першу чергу має забезпечити формування універсальних 

стратегій, які легко переносяться на широкий спектр проблемних ситуацій; 



102 

9) важливим є навчання суб’єкта самостійно оцінювати ефективність 

застосування метакогнітивних стратегій в різних ситуаціях, а також власний 

прогрес в опануванні метакогнітивними вміннями [201]. 

Для успішного метакогнітивного навчання, на думку Д. Сіамстер [206], 

студент має обов’язково мати такі властивості продуктивного мислення, а 

саме: 

 - установку широко мислити; 

 - дослідницьку позицію стосовно світу; 

 - установку на побудову пояснень та інтерпретацій явищ реальності; 

 - установку на ретельність роздумів; 

 - вміння планувати та створювати стратегії процесу дослідження 

середовища; 

 - установку знаходити та оцінювати причини явищ та подій; 

 - установку на метапізнання. 

Формування цих властивостей / установок, на думку вчених, має бути 

першим етапом цілеспрямованого розвитку метакогнітивних умінь. 

Професор педагогічного інституту м. Гренобль, Франція, М. Гранжа, 

пропонує декілька заходів з розвитку метакогнітивної регуляції студентів, а 

саме: 

1) створення таких навчальних ситуацій, які б потребували від студентів 

реалізації механізму саморегуляції. Для цього студент має зіштовхнутися з 

достатньо складним навчальним завданням, що мобілізує їх рефлексивну 

діяльність на відміну від ситуацій, для вирішення яких достатньо застосувати 

доведені до автоматизму навички. Студенти, крім того, повинні мати 

можливість вибору стратегії для досягнення зрозумілої для них мети;  можуть 

застосовувати письмові опори (чернетка, схема, список критеріїв); мати 

можливість спілкуватися з товаришами для обговорення обраних ефективних 

стратегій;  



103 

2) впровадження у навчальному процесі методу метакогнітивного 

аналізу (метакогнітивних пауз – М. Роменвіль, Б. Ноель), у процесі яких 

актуалізуються метазнання стосовно: 

 - суб’єкта (Що студент знає про зміст діяльності, про свої 

успіхи/невдачі у певній діяльності? Про засоби, що дозволяють успішно 

діяти?) 

 - навчального завдання (Що студент знає про мету навчальної дії, про 

критерії її реалізації та критерії успішної діяльності?); 

 - навчальні стратегії (Що студент знає про механізми діяльності? про 

механізми поступового контролю за перебігом реалізації діяльності?) [209]. 

Використання метакогнітивних пауз може здійснюватися поперед 

діяльності, відбуватися паралельно з нею та по її закінченню. Результати 

досліджень учених (P.-A.Doudin, D.Martin, F. Pons [194]) довели, що найбільш 

ефективними є проактивні (націлені на майбутнє) регуляції, оскільки вони 

дають змогу акцептувати навчальні стратегії, мобілізувати знання. 

Використання метапауз одночасно з рішенням завдання ускладнює діяльність, 

а по завершенню дії має характер констатації фактів і не сприяє мотивації. 

Таким чином, використання цього методу є найбільш ефективним на 

організаційному етапі вирішення завдання, що додає процесу мотиваційно-

установчий ефект [209]. 

Отже, здійснений аналіз основних положень програм метакогнітивного 

навчання дає змогу зробити такий висновок. А саме, – ефективні програми 

метакогнітивного навчання, тобто формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх фахівців, у тому числі дизайнерів, мають ґрунтуватися на таких 

засадах: 

1) успішне метакогнітивне навчання забезпечується замотивованістю, 

зацікавленістю в ньому студентів; 

2) має включати: теоретичну частину, що передбачає опанування 

студентами метакогнітивними знаннями про сутність метакогніцій, 
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мисленнєвої діяльності тощо, та практичну частину, яка забезпечує 

формування метакогнітивних умінь; 

3) рефлексія та рефлексивні вміння студентів є вихідною точкою 

метакогнітивного навчання, саме рефлексія є механізмом міжрівневого 

переходу в ієрархічній структурі метакогнітивних процесів; 

4) формування метакогнітивних умінь має здійснюватися з опорою на 

регулятивні процеси; 

5) необхідно враховувати нерівномірність та гетерохронність засвоєння, 

закріплення та генералізації різних метакогнітивних умінь; 

6) ефективність метакогнітивного навчання залежить від включеності 

студента в індивідуальну/ спільну діяльність, структуровану відповідно до 

розгортання регулятивних процесів; 

7) особливого значення набуває системність та послідовність навчальних 

впливів; 

8) необхідним є застосування письмових опор, які дають змогу 

візуалізувати процес вирішення завдання. 

Отже, вищезазначені положення стали підґрунтям для розробки та 

впровадження авторських педагогічних заходів з формування метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. 

Побудова моделі формування метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки як мисленнєвої (знакової, 

концептуальної) системи, яка опосередковано відображає сукупність 

чинників, що відтворюють, імітують об’єкт дослідження на різних рівнях його 

організації, самоорганізації та розвитку, вимагає визначення відповідної 

методологічної основи. Виходячи із загальнонаукового розподілу рівнів 

методології науки, а саме – загальнонаукова методологія, спеціальнонаукова 

методологія, конкретнонаукова методологія (В.В. Краєвський [98] та ін.), 

виокремлюємо такі базові положення, що визначають наше розуміння 

формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки: 
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1) на рівні загальнонаукової методології: 

 - системний підхід, згідно з яким формування метакогнітивних умінь є 

складним системним феноменом, який має процесуальний та змістовий 

складники; є багатодетермінованим, причому його детермінація 

характеризується не тільки каузальними (причино-наслідковими) зв’язками, 

але й нелінійними, діалектичними; його детермінація має стабілізувальний 

характер – таку комбінацію внутрішніх і зовнішніх чинників та умов, яка 

забезпечує стійкість і відносну автономність його підсистем (за Б.Ф. Ломовим 

[110]). Системний підхід обґрунтовує розуміння того, що саме метакогніції є 

тим системоутворювальним елементом, який об’єднує інші особистісні та 

професійні складники, визначає успішність усієї розумової діяльності 

майбутнього дизайнера, його навчально-професійної та професійної 

діяльності; 

 - синергетичний підхід, відповідно до якого формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів є самоорганізованим, 

нелінійним, відкритим, діалогічним та неврівноваженим процесом, що є 

цілісним, нелокалізованим, визначає загальний особистісний та професійний 

розвиток фахівця (за Б.П. Бранським, С.Д. Пожарським [22]). Положення 

синергетичного підходу дають змогу усвідомити, що провідними чинниками 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів є внутрішні 

чинники, що самоорганізують увесь формувальний процес (за Г. Хакеном 

[159]); 

2) на рівні спеціальнонаукової методології: 

 - гуманістичний підхід, відповідно до якого у педагогічному процесі 

пріоритетом є цінність студента як особистості, його право на розвиток і прояв 

своїх здібностей, а метою є формування у майбутніх дизайнерів цілісності, 

системності бачення світу та свого місця в ньому на основі єдності теорії й 

особистого соціального досвіду. Важливим аспектом навчального процесу, 

згідно з гуманістичним підходом, є створення відповідного середовища в 

освітньому закладі, «олюднення» атмосфери взаємодії викладача та студента, 
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при цьому необхідною є така організація навчального процесу, за якою 

головною фігурою на занятті є не викладач, який транслює знання, а 

замотивований студент. Серед методів навчання, таким чином, мають 

домінувати активні, розвивальні методи, що дають змогу актуалізувати 

суб’єктну позицію студентів-дизайнерів, стимулювати їх мисленнєву 

діяльність, розвиток творчих здібностей; 

 - діяльнісний підхід, положення якого дають змогу усвідомлювати 

діяльнісну природу метакогнітивних умінь: вони формуються та розвиваються 

у процесі діяльності, як і інші розумові уміння вони здійснюються у дії і дією 

виявляються (С.Л. Рубінштейн [140]). Важливим є твердження щодо єдності 

практичної та розумової діяльності, отже метакогніції та метакогнітивні 

уміння майбутніх дизайнерів будуються, визначаються відповідно до етапів 

предметної, професійної діяльності фахівців сфери дизайну. Отже, оскільки 

внутрішня діяльність, у тому числі метакогнітивна, має ту саму будову, що й 

зовнішня, предметно-практична діяльність, то основними утворювальними її 

компонентами є: мотив, мета, планування, переробка поточної інформації, 

оперативний образ (концептуальна модель), прийняття рішення, дії, перевірка 

результатів та корекція дій (О.М. Леонтьєв [107]). 

 - контекстний підхід (за А.О. Вербицьким [28]), згідно з яким 

навчальний процес має бути занурений у контекст професійної діяльності, 

навчальна діяльність має бути квазіпрофесійною, тобто відтворювати 

особливості майбутньої професійної діяльності студентів-дизайнерів. У 

навчальному процесі мають бути актуалізовані всі три базові форми діяльності 

студентів (навчальна діяльність академічного типу через лекції, семінари 

тощо, квазіпрофесійна – ділові імітаційні ігри, та навчально-професійна 

діяльність завдяки здійсненню науково-дослідницької роботи, виробничої 

практики, дипломного проектування) та перехідні форми (лабораторно-

практичні заняття, імітаційне моделювання, аналіз професійних проблемних 

ситуацій, спецсемінари тощо). Саме це дає змогу подолати головне протиріччя 
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професійної освіти, а саме: форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів неадекватні формам професійної діяльності фахівців [28]. 

Отже, процес формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів має здійснюватися на основі: вирішення ними професійних 

проблемних ситуацій, які є реальними, поліпроблемними, полісуб’єктними; 

участі у ділових іграх; здійснення науково-дослідницької роботи, 

проектування;  

 - компетентнісний та акмеологічний підходи (А.О. Деркач [59], 

Н.В. Кузьміна [101] та ін.), відповідно до яких головною метою фахової 

підготовки є формування професійної компетентності особистості як 

інтегративної особистісно-професійної якості, яка визначає успішність 

професійної діяльності та професійного розвитку фахівця і складається із 

комплексу компонентів: мотиваційних, когнітивних, уміннєвих, рефлексивних 

тощо. Саме компетентнісний підхід наголошує на необхідності формування у 

фахівців базових умінь – загальних акмеологічних інваріантів 

професіоналізму, що включають уміння: планувати предметну та мисленнєву 

діяльність, приймати відповідальні та ефективні рішення, в тому числі в 

екстремальних та нестандартних ситуаціях [59, с. 260]. З позиції 

акмеологічного підходу метакогнітивні уміння є необхідними для досягнення 

фахівцем професійної зрілості, що є найвищим рівнем його професійного 

розвитку; 

 - системомиследіяльнісний підхід (Г.П. Щедровицький [182] та ін.), 

згідно з яким проблематизація, цілепокладання, висування гіпотез, прийняття 

рішення та ін. (тобто, – метакогніції) є змістом найвищого, методологічного 

рівня миследіяльності людини, а головним механізмом його розвитку є 

рефлексія. Саме методологічне мислення дає змогу фахівцю працювати з 

різними предметами, вивчаючи об’єкт у своєї цілісності; воно забезпечує 

вихід за межі, дозволяє асимілювати наукові предмети, враховувати їх, 

перетворюючи у функціональні елементи мислення.  
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Важливим для нашого дослідження є положення Г.П. Щедровицького 

про те, що мислення є діяльністю зі знаками, оперуванням зі знаками, що 

заміщує оперування з об’єктами у тих випадках, коли в цьому оперуванні 

виявляються розриви, і таким чином воно забезпечує вирішення завдання [182, 

с. 27]. Відтак, одним з механізмів формування метакогнітивних умінь є робота 

зі схемами, що дає змогу об’єктивувати розумову діяльність, усвідомити її 

перебіг.  

Крім того, значущим для нас є положення про те, що саме групові, 

колективні форми взаємодії є найбільш ефективними щодо формування та 

розвитку мисленнєвої діяльності; 

 - рефлексивний підхід (А.В. Карпов [83], Ф.М. Морозов [122] та ін.), 

який стверджує, що рефлексія є: головним чинником, що конструює не тільки 

психіку людини, але і знання та діяльність як такі; цілісним феноменом, що є 

базовим регулятивним механізмом метакогніцій; інтегральним 

метакогнітивним процесом, коли спрямована на регуляцію внутрішньої 

психічної діяльності. Важливим для нашого дослідження є положення про те, 

що цілеспрямований розвиток рефлексивних процесів передбачає створення 

особливих – рефлексивних умов, серед яких: застосування 

групових/колективних ігрових та тренінгових методів, рефлепрактикумів; 

впровадження методів «експрес-розвитку» - пошуку вирішення професійної 

проблемної ситуації при особливо несприятливих та стресогенних умовах, 

коли вихід можливий тільки завдяки особистісної мобілізації; застосування 

методів самозвіту; створення рефлексивного середовища та ін.;  

3) на рівні конкретнонаукової методології: 

 - концепція І.Я. Лернера [108] щодо способів та рівнів засвоєння змісту 

освіти, головними положення якої є такі: 

 - уміння як досвід здійснення вже відомих способів діяльності є другим 

компонентом засвоєння змісту освіти, першим, базовим є знання, що 

складається зі знань про світ та знань про способи діяльності і передбачає рух 
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від 1) сприймання, розуміння та запам’ятовування знань; 2) застосування 

знань у знаковій ситуації; до 3) застосування знань у новій ситуації; 

 - механізмом формування умінь є неодноразове відтворення відомих 

способів дій за допомогою вправ, технік; 

 - формування вмінь має здійснюватися поетапно: від виконання 

способів діяльності за зразком до їх виконання у новій ситуації, що забезпечує 

формування досвіду здійснення відомих способів діяльності та досвіду творчої 

діяльності; 

 - у процесі формування вмінь мають бути задіяні всі дидактичні методи: 

1) інформаційно-рецептивний, що реалізується у формі лекції, доповіді, 

екскурсії, тощо за допомогою різних засобів (візуальних, текстових, 

практичних) та форм пред’явлення (говоріння та слухання, показу та 

споглядання, презентації предмета та способі дії з ним та маніпулювання 

останнім), метою якого є усвідомлене сприймання та запам’ятання інформації; 

2) репродуктивний, який передбачає відтворення знань та способів 

розумової та практичної діяльності за допомогою різних вправ, завдань, 

практичних та лабораторних робіт, які мають забезпечувати оволодіння 

алгоритмом дій, поелементно (стосується знань) та поопераційно (стосується 

вмінь); 

3) проблемний – метод оволодіння досвідом творчої діяльності, що 

передбачає вирішення проблемних ситуацій; 

4) евристичний, який спрямований власне на знаходження нового за 

допомогою евристик: евристичної бесіди, ТРВЗ та ін.; 

5) дослідницький, що забезпечує вирішення проблемних ситуацій через 

пошукову діяльність, проходження етапів дослідницької діяльності, а саме – 

спостереження та вивчення фактів, явищ; визначення незрозумілих явищ та 

постановка проблем; висунення гіпотез та побудови плану дослідження; 

здійснення плану дослідження; формулювання рішення та його 

обґрунтування; перевірка рішення та здійснення практичних висновків [108, 

с. 104]. 



110 

 - освітній результат досягається завдяки організації навчання на трьох 

рівнях: 1) усвідомленого сприйняття та запам’ятовування інформації; 

2) відтворення способу діяльності за точним та таким що упізнається зразком; 

3) творчого використання знань та вмінь у незнайомій, нестандартній ситуації 

[108, с. 177]; 

 - оволодіння творчою діяльністю можливе лише при включенні 

суб’єктів навчання у вирішення спеціально розробленої системи значущих для 

них проблемних ситуацій та завдань [108, с. 179]; 

 - концепція дидактичної евристики А.В. Хуторського [163] – особливої 

теорії навчання, що визначає систему цілей, закономірностей, принципів, 

змісту, технології, форм, методів і засобів, які забезпечують самореалізацію та 

освітній розвиток суб’єктів освітньої діяльності (учня та педагога) в процесі 

створення ними освітніх продуктів в галузях знань, що вивчаються, та 

діяльності. Головними ідеями цієї концепції для нашого дослідження стали 

положення про те, що: 

 - освітня продуктивність учнів збільшується, якщо вони беруть участь у 

визначенні мети навчання, виборі його технологічних елементів, в створенні 

особистісного компонента освіти; 

 - оволодіння учнями фундаментальними освітніми об’єктами 

закономірно призводить до вибудовування їх особистісної системи знання, 

адекватної дійсності, що вивчається, та освітнім стандартам; 

 - первинність опанування учнем особистого освітнього продукту 

порівняно до зовнішніх освітніх стандартів призводить до підвищення 

мотивації навчально-професійної діяльності та продуктивності навчальної 

діяльності; 

 - включення до навчального процесу метапредметного змісту виводить 

учня за межі навчального предмету та призводить до інтеграції освітніх сфер, 

що визначає цілісність змісту його освіти; 

 - збільшення у навчальному процесі частки відкритих завдань 

(когнітивного, креативного та оргдіяльнісного типу), які не мають однозначно 
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заданих рішень, збільшує інтенсивність та ефективність розвитку когнітивних, 

креативних та методологічних якостей; 

 - освітній процес має супроводжуватися його рефлексивним 

усвідомленням суб’єктом освітньої діяльності [163]. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені положення трьох рівнів 

методологій нашого дослідження, зазначимо таке: 

1) метакогніції у цілому та метакогнітивні уміння зокрема є 

системоутворювальним елементом, який об’єднує інші особистісні та 

професійні складники, визначає успішність усієї розумової діяльності 

майбутнього дизайнера, його навчально-професійної та професійної 

діяльності; 

2) формування метакогнітивних умінь є: багатодетермінованим 

процесом, що визначається не тільки казуальними, але і нелінійними 

зв’язками; самоорганізованим, відкритим, діалогічним та неврівноваженим 

процесом, який визначається внутрішніми характеристиками студентів-

майбутніх дизайнерів і вимагає значної уваги до їх ціннісно-мотиваційних, 

емоційних, регулятивних властивостей; 

3) формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів має 

будуватися на діяльнісній основі, згідно з етапами предметної, професійної 

діяльності фахівців сфери дизайну; за логікою переходу навчальної діяльності 

до квазіпрофесійної та навчально-професійної, на основі вирішення 

студентами професійних проблемних ситуацій, участі у ділових іграх, 

здійснення науково-дослідницької роботи, проектування;  

4) головними засобами формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів є робота зі схемами, моделями, у процесі колективної 

миследіяльності; 

5) формування рефлексивних умінь є обов’язковою умовою розвитку 

метакогніцій, що передбачає як впровадження особливих рефлексивних 

методів, так і створення цілісного розвивального середовища, яке актуалізує 

потенційні рефлексивні властивості студентів. 
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Отже, зазначені положення методологічних підходів дають змогу 

визначити основні принципи формування метакогнітивних умінь: 

 - науковості – реалізації наукових положень, науково обґрунтованих 

методів формування, організації діяльності; 

 - системності – створення системи педагогічних заходів, яка забезпечує 

формувальний вплив як на певне метакогнітивне вміння, так і на усю 

сукупність метакогнітивних умінь зокрема; 

 - цілеспрямованості – побудови освітнього процесу (його змісту, форм і 

методів, критеріїв оцінки результату) відповідно до поставленої мети - 

формування метакогнітивних умінь у студентів-дизайнерів; 

 - особистісного цілепокладання – необхідності усвідомлення спільної 

мети навчання як студентом, так і викладачем; 

 - формування системи відповідних складових метакогнітивної 

обізнаності (метакогнітивних знань) – інформаційної за В.Д. Шадриковим 

[171] або орієнтовної за П.Я. Гальперіним основи діяльності, що передбачає 

усвідомлення сутності метакогніцій, етапів здійснення мисленнєвої діяльності, 

змісту метакогнітивних умінь та способи їх реалізації та розвитку; 

 - взаємозалежності та послідовності: метакогнітивні уміння 

характеризуються високим ступенем взаємозалежності, тому їх формування 

має здійснюватися поступово, починаючи з умінь цілепокладання; 

 - метапредметних основ освітнього змісту, що передбачає складання 

змісту навчальних дисциплін на основі фундаментальних метапредметних 

об’єктів, що переводить студента на метапредметний рівень пізнання; 

 - освітньої рефлексії: освітній процес супроводжується його 

рефлексивним усвідомленням суб’єктами освітньої діяльності – студентом та 

викладачем; 

 - систематичності та логічності: методи і техніки формування мають 

бути варіативними та побудовані логічно - відтворення способів дій має бути 

упізнаними за раніше наданим прикладом та видозмінюватися поступово; 
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 - відповідності методів і технік формування метакогнітивним умінням 

способам метакогнітивної регуляції професійної діяльності; 

 - економічності та оптимальності методів та технік формування; 

 - пріоритету проблемних, евристичних та дослідницьких методів 

освітньої діяльності; 

 - контекстності – відповідності змісту освіти змісту, етапам, вимогам 

майбутньої професійної діяльності, яка має бути змодельованою у 

навчальному процесі; 

 - мотиваційного забезпечення – першочергового забезпечення 

мотиваційної основи діяльності майбутніх дизайнерів, активізації їх 

саморозвивальних ресурсів; 

 - візуалізованості та об’єктивованості – пріоритету методів візуалізації 

та об’єктивізації розумової діяльності. 

Ґрунтуючись на вищезазначених методологічних положеннях, а також 

виходячи із загальнонаукової структури метакогніцій людини (М. Холодна 

[162] та ін.), що включає метакогнітивну обізнаність (метакогнітивні знання), 

метакогнітивні вміння та метакогнітивні стратегії, зазначимо, що процес 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів, на нашу думку,  

відбувається за такими етапами (рис. 2.1): 
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Рис. 2.1. Схема етапів формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів 
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1) етап формування метакогнітивної обізнаності – метакогнітивних 

знань, що включають до себе знання щодо сутності метакогніцій людини, 

особливостей власної метакогнітивної діяльності, а також знання про методи 

актуалізації і розвитку метакогнітивних умінь, про умови, які забезпечують 

цей процес, критерії і показники успішності; 

2) етап формування метакогнітивних умінь – неодноразового 

усвідомленого використання різних способів метакогнітивної діяльності у 

типових та нетипових, нестандартних ситуаціях; 

3) етап формування метакогнітивного досвіду - генералізації 

метакогнітивних умінь, екстраполяції у професійних проблемних ситуаціях. 

Отже, структурна модель формування метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки складається з трьох блоків, 

виділення яких детерміновано структурою педагогічного процесу 

(мотиваційний, змістовий, організаційно-діяльнісний, аналітико-результативні 

компоненти) та структурою діяльності людини, а саме: 1) цільовий, що 

відображає мету та завдання; 2) змістово-операційний, який містить 

принципи, організаційно-педагогічні умови, етапи, а також форми і методи; 

3) результативний, що відображає критерії, показники та рівні сформованості 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки (рис. 2.2). 

Розглянемо кожну зі складових зазначеної моделі. 

Метою професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищому 

навчальному закладі є формування в них метакогнітивних умінь, що 

передбачає вирішення таких завдань: 1) формування метакогнітивної 

обізнаності як системи професійних знань, що створюють орієнтовну основу 

для відпрацювання способів метарегуляції їх діяльності; 2) формування 

системи метакогнітивних умінь за всіма метакогніціями: цілеутворення, 

антиципації, прийняття рішення, планування, програмування, 

контролю/самоконтролю; 3) формування метакогнітивного досвіду як 

генералізації метакогнітивних умінь у типових та нетипових ситуаціях.
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Основними принципами формування метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів, що відображені у змістово-операційному блоці моделі, є 

вищерозглянуті принципи: 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 оптимальності методів технік 

формування, контекстності, мотиваційного забезпечення, візуалізованості та 

об’єктивованості. 

Успішне формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у 

процесі професійної підготовки залежить від забезпечення єдності 

організаційно-педагогічних умов, визначення яких детерміновано результатами 

вивчення існуючого досвіду цілеспрямованого розвитку метакогніцій та 

розумінням того, що організаційно-педагогічні умови – це комплекс заходів, 

які є результатом цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування 

елементів змісту педагогічного процесу, методів та організаційних форм для 

забезпечення успішного досягнення освітньої мети. Такими умовами, на нашу 

думку, є такі: 

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. 

Кожна з зазначених організаційно-педагогічних умов передбачає 

впровадження системи відповідних форм і методів педагогічного процесу. 

Традиційно у педагогічній науці слово «форма» в аспекті процесу 

навчання використовується в двох значеннях: як форма навчання та як форма 

організації навчання. Форми навчання на підставі особливостей 

комунікативної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності диференціюються на 

індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні. 
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Форми організації навчання – це обмежена часом конструкція окремої 

ланки процесу навчання, що передбачає певний вид заняття – лекція, семінар, 

практичне або лабораторне заняття, практикум, іспит тощо. Ці форми 

організації навчання є зовнішніми, мають інтегрувальну функцію, оскільки 

містять мету, зміст, методи та засоби навчання, взаємодію педагога та 

студентів. 

Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів 

здійснюється за допомогою впровадження таких форм організації їх 

професійної підготовки як:  

 - лекційні, семінарські, практичні заняття у межах таких дисциплін 

навчального плану професійної підготовки студентів освітньої програми 

«Дизайн», спеціальності 022 (6.020207) «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» як «Основи науково-дослідної роботи» (2 семестр), «Психологія 

особистості» (4 семестр), «Психологія бізнесу» (5 семестр); 

 - спецкурс «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів» (4 семестр); 

 - постійно діюча студентська дизайн-студія, у межах якої реалізуються 

такі форми організації навчання як коворкінг, TED-конференція, група 

взаємопідтримки та ін. 

Зазначимо, що у сучасній педагогічній науці визначені декілька методів 

формування вмінь у студентів: 1) заучування конкретних способів дій та їх 

принципів, що розкриваються педагогом; 2) емпіричне засвоєння на основі 

багаторазових прикладів реалізації цих дій; 3) засвоєння пред’явлених 

педагогом орієнтирів, за допомогою яких студенти усвідомлюють структуру 

дій [150]. Проте необхідно підкреслити, що метакогнітивні уміння неможливо 

сформувати теоретично, їх формування та розвиток можливі лише у процесі 

вирішення студентом проблемних професійних ситуацій, здійснення аналізу 

власної розумової діяльності. 
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Методи формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів 

мають відповідати механізмам їх актуалізації та розвитку, відтак, необхідним 

етапом нашого дослідження був етап виявлення цих механізмів.  

Здійснений аналіз праць учених, які вивчали особливості 

метакогнітивних процесів (Б.М. Величковський [27], А.В. Карпов [85], 

М.О. Холодна [162], Г.П. Щедровицький [182] та ін.), чинників розвитку 

мисленнєвої діяльності людини (Т.Є. Гура [51], Дж. Джонс [61], 

Д.Н. Завалишина [69], М.М. Кашапов [86], О.К. Тихомиров [154], 

В.Д. Шадриков [171], Р. Солсо [91] та ін.), а також існуючих програм 

метакогнітивного навчання, головними механізмами актуалізації та розвитку 

метакогніцій визначені такі: 

1) нормування – побудова миследіяльності, процесу вирішення проблем 

відповідно до певних норм та правил, робота з поняттями як інструментами 

розуміння і мислення; 

2) вербалізація – протоколювання та проговорювання власної 

миследіяльності («мислення вголос» та «проговорювання про себе»), словесні 

звіти перебігу процесу вирішення проблемних ситуацій (інтроспективні, 

супроводжувальні (реальні) та ретроспективні). Як зазначав український 

учений Г.С. Костюк, розвиток мислення за допомогою вербалізації 

зумовлений діалектичним взаємозв’язком мислення і мови: єдність мислення 

та мови виражається передусім у значенні кожного слова, а також у процесі 

найменування об’єктів, виявляться в кожному судженні, у наявності 

внутрішньої мови у процесі мислення [97];  

3) об’єктивізація – вирішення полісистемних проблемних ситуацій, у 

процесі реальної чи/і змодельованої професійної діяльності. Оскільки 

мисленнєва діяльність людини виявляється у предметній діяльності, то саме у 

процесі вирішення різних проблемних ситуацій, які дають змогу «розгорнути 

метакогнітивні процеси», об’єктивізувати їх, відбувається й актуалізація і 

розвиток метакогнітивних знань та вмінь;  
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4) схематизація – побудова, інтерпретація схем різного типу 

(предметних, онтологічних; діяльнісних та методологічних), що дає змогу 

усвідомити метакогнітивні процеси, тобто дійсно їх актуалізувати, адже, як 

зазначав Г.П. Щедровицький, тільки представлена знаковими засобами 

рефлексувань діяльність отримує своє усвідомлене інобуття [182];  

5) рефлексія, що забезпечується так званими: 

 - рефлексивними виходами – вихід суб’єкта зі своєї колишньої позиції 

діяча й перехід у нову позицію – зовнішню, як стосовно колишніх, уже 

виконаних діяльностей, так і стосовно майбутньої, проектованої діяльності, а 

також мисленнєвої діяльності, що і забезпечує її метарівень; 

 - рефлексивними паузами – зупинкою предметної та мисленнєвої 

діяльності і перехід на рівень аналізу власного мислення; 

 - рефлексивними запитаннями – такими запитаннями, що спрямовують 

мисленнєву діяльність на здійснення її аналізу. 

Отже, зазначені механізми актуалізації та розвитку метакогнітивних 

процесів стали підґрунтям для визначення методів формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки. 

Результативний блок моделі презентує критерії, показники та рівні 

сформованості метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів. 

Взагалі у педагогічних дослідженнях критерій розуміється як ознака, на 

підставі якої здійснюється оцінка, визначення та класифікації об’єктів.  

Визначення критеріїв та показників сформованості вмінь студентів у 

сучасній педагогічній науці є однією з проблемних тем. На думку деяких 

вчених [18; 75; 108], критеріями їх оцінки є: об’єктивність, постійність та 

стійкість, повторюваність, усвідомленість, правильність виконання та 

ефективність, згорнутість тощо. Крім того, до критеріїв сформованості вмінь 

відносять і такі: гнучкість, міцність, структурованість, повнота [18]. 

Коли йдеться мова про мисленнєві та метапізнавальні вміння, як 

зазначають В.О. Кулько та Т.Д. Цехмістрова [104], головним критерієм 
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сформованості є узагальненість як знаходження студентами принципу 

вирішення завдання у новій ситуації, саме ця ознака відносить уміння до 

продуктивних умінь.  

Так, критеріями сформованості метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів як сукупністю ознак, завдяки яким відбувається оцінка діяльності 

відповідно до поставленої мети [184, с. 434], є такі: 

1) усвідомленість дій – сформованість метакогнітивної обізнаності 

майбутніх дизайнерів як орієнтованої (інформаційної) основи їх дій; 

2)  стійкість та повторюваність дій, які виявляються у збереженні дій 

та їх відтворенні у нових ситуаціях;  

3) ефективність дій – результативність кожної групи метакогнітивних 

умінь, що виявляється у досягненні визначеного етапами дизайнерської 

діяльності результатом. 

Показниками сформованості метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів як узагальненими характеристиками результату здійсненої 

формувальної діяльності є: 

1) рівень метакогнітивної обізнаності: знань студентів щодо сутності 

мисленнєвої діяльності людини, метакогніцій та метакогнітивних умінь 

дизайнерів рефлексії, а також методів актуалізації та розвитку 

метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової діяльності; 

2) рівень стійкості та повторюваності метакогнітивних умінь, що 

визначається особливістю їх актуалізації у нових, незвичних, нетипових 

ситуаціях (професійних – особистісних – побутових, тривалих у часі – 

термінових, стресових, індивідуальних - колективних); 

3) рівень ефективності застосування метакогнітивних умінь, що 

визначається досягненням певного результату на кожному етапі 

дизайнерського проектування / розумової діяльності з прийняття рішення у 

проблемній ситуації. 

Рівнями сформованості метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів 

нами визначені такі: 
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 - початковий, що характеризується: неусвідомленістю студентом 

сутності метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів 

актуалізації та розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової 

діяльності; нестійкості та ситуативності метакогнітивних умінь, нездатності їх 

актуалізації у нових, незвичних ситуаціях; їх неефективності, не 

результативності; 

 - середній, який виявляється у: недостатній усвідомленості студентом 

сутності метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів 

актуалізації та розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової 

діяльності (недостатня повнота, системність знань); ситуативності 

метакогнітивних умінь, їх відтворенні з підказкою, нестійкій здатності 

актуалізації у нових, незвичних ситуаціях; їх недостатній ефективності; 

 - високий, який характеризується усвідомленістю студентом сутності 

метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів актуалізації та 

розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової діяльності 

(повнота, системність, дієвість знань); стійкості та повторюваності 

метакогнітивних умінь у різних. нетипових ситуаціях, їх ефективності. 

Отже, відповідно до вимог наукового дослідження його наступним 

етапом є екстраполяція розробленої моделі, що потребує детального розкриття 

визначених організаційно-педагогічних умов формування метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. 

 

2.2. Орієнтація змісту професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

на формування їх метакогнітивної обізнаності  

 

Як нами було зазначено у попередньому підрозділі, формування 

метакогнітивних умінь є складним процесом, який передбачає проходження 

етапу опанування майбутнім дизайнером у процесі професійної підготовки 

інформаційної (орієнтовної) основи – метакогнітивних знань, потім – 

формування вмінь з переходом від виконання способів метакогнітивної 
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діяльності за зразком до виконання у нових ситуаціях, генералізації цих 

способів. Причому цей процес має здійснюватися за допомогою різних 

дидактичних методів: інформаційно-рецептивних, репродуктивних, 

проблемних, евристичних, дослідницьких. 

Здійснений аналіз освітньо-професійної програм підготовки студентів 

спеціальності Дизайн дає змогу стверджувати про відсутність дисциплін, які б 

забезпечили цілеспрямоване формування в них метакогнітивних умінь, що 

потребує суттєвих змін у змісті професійної підготовки. І ці зміни мають 

стосуватися перш за все соціально-гуманітарних дисциплін, адже саме їх 

функціями є: світоглядно-орієнтувальна, самовизначальна та 

самоідентифікувальна [128]. Вони, як зазначається провідними науковцями 

Інституту вищої освіти НАПН України, мають допомогти людині зрозуміти 

себе; з’ясувати психологічні механізми власної поведінки (психологія), 

визначити сутнісні характеристики суспільства, основні його елементи та 

закони і принципи взаємодії між ними, місце і роль людини в суспільстві, 

норми соціальної взаємодії (соціальна філософія, етика, право, соціологія); 

освоїти надбання світової і української культури (українознавство, світова та 

українська культура, культурологія, релігієзнавство); навчитись 

цивілізованому спілкуванню з навколишнім середовищем, жити в злагоді з 

природою, оберігати і підтримувати її як умову спільного існування та 

розвитку (екологія, соціальна екологія); і, нарешті, навчитись мислити, 

зрозуміти цілісність і багатомірність світу, сенс людського буття (філософію) 

[128, с. 35]. 

Саме соціально-гуманітарні дисципліні у вищій школі мають: готувати 

людину до життя за межами професії, оскільки динаміка розвитку соціуму 

диктує необхідність професійних змін протягом життя; готувати 

представників різних професій до соціального спілкування, що диктує 

необхідність пріоритетної орієнтації молоді на загальнолюдські цінності, 

моральну відповідальність, яка дасть можливість розуміти одне одного заради 

ефективного вирішення суспільних проблем; сприяти формуванню позитивної 
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особистісної філософії, здатності до самоорганізації, підвищення загальної 

культури студентів; здійснювати підготовку нового покоління до життя в 

полікультурному суспільстві, заснованому на принципах демократії та ідеалах 

суспільної злагоди й соціальної справедливості; готовити майбутніх фахівців 

до вирішення професійних та особистісних проблем, розвивати їх мислення, 

рефлексивну компетентність [128].  

Таким чином, оновлення змісту саме соціально-гуманітарних дисциплін, 

на нашу думку, забезпечить успішне формування метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів:  

 - зміст цих дисциплін буде дійсно понад(мета)предметним, 

метапрофесійним, не звуженим тільки до підготовки студента до вирішення 

вузькопрофесійних проблем; 

 - ці дисципліни викладаються протягом усієї професійної підготовки, 

починаючи з першого курсу і завершуючи четвертим. 

Отже, з метою формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів нами був відкоригований зміст їх професійної підготовки на основі 

внесення змін до таких соціально-гуманітарних дисциплін як «Основи 

науково-дослідної роботи» (2 семестр), «Психологія особистості» (4 семестр), 

«Психологія бізнесу» (5 семестр). 

Головним положенням, що визначає корегування змісту цих дисциплін є 

його конструювання на основі метапредметів. Метапредмети (в нашому 

випадку – окремі метапредметні теми) – це певні «вузлові точки», достатні для 

того, щоб студент опанував цілісний образ дійсності, яку він вивчає в цілому 

та метакогніції зокрема; це ті змістові елементи, що охоплюють певну зв’язку 

фундаментальних освітніх об’єктів; це предметно оформлена освітня 

структура, зміст якої базується на системі фундаментальних освітніх об’єктів 

[163, с. 205]. Як зазначає А.В. Хуторський, метапредмет дає змогу студенту та 

педагогу реалізувати власні можливості та прагнення в більшій мірі, ніж 

звичайний предмет, оскільки забезпечує можливість суб’єктивного 

різноспрямованого підходу до вивчення єдиних фундаментальних об’єктів, 
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відкриває вихід до суміжних тем навчальних курсів [163, с. 207]. У свою чергу 

фундаментальні освітні об’єкти – це ключові сутності, які відображають 

єдність світу та концентрують у собі реальність буття, що пізнається; це ті 

головні, базові категорії основних освітніх сфер, завдяки яким існує реальна 

галузь пізнання та конструюється ідеальна система знань про неї. 

Метапредмети поєднують у собі ідею предметності та одночасно 

понадпредметності, ідею рефлексивності стосовно предметності [46].  

Оскільки метакогнітивні знання та вміння за своєю суттю є 

понадпредметними, то очевидним є те, що їх оволодіння майбутнім 

дизайнером найбільш ефективно відбудеться в умовах опанування ним 

метапредметних тем на різних соціально-гуманітарних (загальнонаукових) 

дисциплінах, які і «пов’яжуть» загальнонаукові соціо-гуманітарні знання із 

спеціально науковими, вузькопрофесійними знаннями. Самі метакогніції, на 

нашу думку, й є фундаментальними освітніми об’єктами, оскільки 

відображають суть розумової діяльності людини, її пізнання як 

навколишнього світу, так і внутрішнього, психічного. 

Отже, для відбору фундаментальних освітніх об’єктів необхідно 

здійснити декілька процедур (за А.В. Хуторським), а саме: 1) здійснити аналіз 

науки або вихідної сфери діяльності; 2) здійснити аналіз навчального 

предмету; 3) здійснити рефлексивний аналіз навчально-професійної 

(освітньої) діяльності студентів, адже у ній самій виявляються безпосередньо 

фундаментальні освітні об’єкти. 

Оскільки нашою метою є формування у майбутніх дизайнерів 

метакогнітивних умінь, яке відбувається за трьома вищезазначеними етапами 

(відображених у завданнях діяльності), а саме: 1) формування метакогнітивної 

обізнаності як системи професійних знань, що створюють орієнтовну основу 

для відпрацювання способів метарегуляції їх діяльності; 2) формування 

системи первинних метакогнітивних умінь за всіма метакогніціями: 

цілеутворення, антиципації, прийняття рішення, планування, програмування, 

контролю/самоконтролю; 3) формування метакогнітивного досвіду як 
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генералізації метакогнітивних умінь у типових та нетипових ситуаціях. 

Відповідно, вибір фундаментальних освітніх об’єктів має виходити із змісту 

метакогнітивної обізнаності та способів здійснення метакогнітивної 

діяльності.  

Крім того, для вибору фундаментальних освітніх об’єктів необхідним є 

здійснення аналізу змісту навчальних дисциплін освітньо-професійної 

програми підготовки студентів спеціальності Дизайн. 

Отже, за результатами здійсненого аналізу змісту метакогнітивної 

обізнаності та способів здійснення метакогнітивної діяльності, а також змісту 

навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки студентів 

спеціальності Дизайн, нами були відібрані такі фундаментальні освітні 

об’єкти, які є метапредметними темами у структурі навчальних курсів 

соціально-гуманітарних дисциплін: 

 - проблема та проектування (у межах дисципліни «Основи науково-

дослідної роботи», 2 семестр); 

 - рефлексія (у межах дисципліни «Психологія особистості», 4 семестр); 

 - прийняття рішення (у межах дисципліни «Психологія бізнесу», 5 

семестр). 

Розглянемо більш детально кожну з розроблених метапредметних тем.  

Так, загальна структура дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» 

включає декілька модулів: «Наука як система уявлень про дійсність», 

«Методологія та методи науково-дослідної роботи», «Організація наукових 

досліджень», «Науково-дослідна робота студентів». До модулю «Наука як 

система уявлень про дійсність» нами внесена метапредметна тема «Проблема» 

(4 год.), метою якої є опанування студентами-дизайнерами сутності таких 

категорій як: «проблема», «проблемна ситуація», «проблематизація», 

«цілепокладання», «мета», «завдання», а також оволодіння студентами 

загальною технологією проблематизації та метакогнітивними вміннями: 

формулювати мету, переводити мету у завдання, об’єктивізувати результат, 

розчленувати проблемну ситуацію на відоме та невідоме.  
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У ході лекційного заняття у формі лекції-візуалізації були презентовані 

такі дихотомії як «стимульна ситуація (первинно існуюча ситуація, зміни в 

діяльності, які зафіксовані суб’єктом та підлягають подальшому розгляду) – 

проблемна ситуація», «проблема – проблемна ситуація», «проблема - 

конфлікт», «проблема – наукова проблема», «проблема – мета», «мета - 

завдання». Акцент робився на тому, що проблема – це спосіб виявлення та 

фіксація відсутності в мисленні засобів для досягнення поставленої мети (за 

Ю.В. Громико [46]), а проблемна ситуація виникає в умовах конфлікту, 

суперечності, що потребує її переводу у мету та завдання. Разом зі студентами 

здійснювався аналіз типів проблем: теоретичних та практичних; особистих, 

індивідуальних та загальних, а також виявлялися ознаки проблем та їх 

структура (моноструктурні, прості, та поліструктурні, складні, полісистемні). 

Зазначалось, що проблеми дизайн-діяльності є полісистемними, що потребує 

від фахівця особливих професійних знань, умінь та якостей. 

Під науковою проблемою визначалося усвідомлене протиріччя між 

запитами практики і обмеженими можливостями теорії внаслідок властивої їй 

неповноти, яка не дає змоги їх задовольнити (за С.У. Гончаренко [44]).  

Важливим було підкреслення того, що проблематизація – це особлива 

мисленнєва технологія, яка розпочинається з суб’єктивного зіткнення думок, 

ідей, а завершується об’єктивним розумінням відсутності у мисленні засобів, 

які дають змогу вирішити це протиріччя. 

На лекції студенти мали змогу порівняти загальні етапи проблематизації 

(аналіз стимульної ситуації, аналіз проблемної ситуації, фіксації проблеми, 

схематизації проблеми, формулювання мети та її перевід у завдання, 

планування процесів вирішення завдань) з етапами постановки наукової 

проблеми, які включають: 1) вивчення, усвідомлення і формулювання 

актуальних завдань, що вимагають свого розв’язання в теорії і практиці; 

2) аналіз меж пізнаного в досліджуваній галузі, їх усвідомлення і фіксація 

встановлених обмежень; 3) постановку проблемних питань практики, 
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звернутих до теорії, які поки що не мають теоретичного обґрунтування (за 

С.У. Гончаренко [44]). 

Самостійна робота студентів передбачала опрацювання окремих розділів 

книги Метапредмет «Проблема» (автор Ю.В. Громико [46; 49]), а також 

письмове виконання завдання з проблематизації – формулювання наукової 

проблеми з будь-якої сфери знання (у тому числі дизайну) за всіма її ознаками 

та етапами. 

На практичному занятті студенти виконували індивідуальні та групові 

завдання з: формулювання запитань на різних етапах проблематизації, фіксації 

проблемної ситуації та проблеми, формулювання наукових проблем із 

визначенням їх типу, аналізу шляхів переходу стимульної ситуації у 

проблемну або зупинки стимульної ситуації. Окрема увага була приділена 

результатам самостійної роботи студентів, що передбачало здійснення ними 

рефлексивного аналізу власної діяльності з проблематизації за етапами 

рефлексивного процесу (за Г.П. Щедровицьким [182]): 1) мета діяльності – 

Чого було потрібно досягти?; 2) результати діяльності – Які отримані 

результати та наскільки вони відповідають меті? 3) проблеми, які виникли – 

Що зроблено не так і чому?; 4) вимоги до майбутньої діяльності: Що 

необхідно змінити для досягнення поставленої мети? 

Крім того, до модулю «Організація наукових досліджень» нами внесена 

ще одна метапредметна тема – «Проектування» (4 год.), метою вивчення якої є 

оволодіння студентами загальнонауковими знаннями щодо сутності понять 

«проект», «проектувальна діяльність», «проектування», «модель», 

«моделювання», особливостей та етапів проектувальної діяльності, вимог до 

проектувальників, а також формування у студентів - майбутніх дизайнерів 

метакогнітивних умінь, а саме – передбачати варіанти розвитку умов, 

визначати ймовірні ризики, створювати мисленнєві моделі. 

На лекційному занятті, яке проходило у формі проблемної лекції та 

лекції-візуалізації, після актуалізації проблеми (причому самі студенти, 

спираючись на опановані знання та сформовані вміння з метапредметної теми 
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«Проблема» мали сформулювати проблемні запитання), використовуючи 

метод конструювання понять, студенти мали спочатку на основі існуючих у 

них уявлень сформулювати власне визначення поняття «проект» та 

«проектування». Обговорення отриманих визначень відбувалося за допомогою 

аналізу понять за родо-видовою схемою, а також завдяки співвіднесенню 

різних наукових точок зору щодо них. Після цього, студенти знайомились з 

суперечливими підходами щодо властивостей проектування (універсальність – 

специфічність, зорієнтованість на теорію – практична спрямованість), типами 

проектів, різними видами проектування, вимогами до наукового проектування, 

а також особливістю наукової роботи студента як проектувальної діяльності. 

У ході лекції застосовувалися короткі відеоматеріали лекцій 

Г.П. Щедровицького з циклу «Проектування як особливий вид діяльності» 

(режим доступу: ttps://www.youtube.com/watch?v=YcwjZjxSCMI. 

Самостійна робота з цієї теми передбачала проектування студентами 

власного життєвого шляху з виокремленням його етапів, завдань для кожного 

етапу, методів успішного вирішення, можливих ризиків та способів їх 

подолання. Проект власного життєвого шляху був презентований студентами 

на практичному занятті з наступним рефлексивним аналізом власної розумової 

діяльності з його створення. 

У структуру дисципліни «Психологія особистості» (4 семестр), метою 

якої є підвищення рівня психологічної компетентності майбутніх фахівців, 

сприяння їх особистісному зростанню, опанування базовими знаннями щодо 

сутності психічних властивостей людини як цілісного утворення, у модулі 

«Психологічна характеристика особистості» було введено метапредметну 

тему «Рефлексія» (4 год.), основними завданнями якої були такі: 

1) забезпечити оволодіння студентами загальнонауковими знаннями щодо 

сутності рефлексії, її функцій та видів, етапів рефлексивної дії, механізмів 

рефлексії; 2) сприяти розвитку метакогнітивних умінь, а саме – застосовувати 

різні рефлексивні механізми, здійснювати цілісний рефлексивний аналіз 

власної діяльності/миследіяльності; 3) активізувати механізми особистісного 
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саморозвитку студентів; 4) замотивувати студентів на вивчення спецкурсу з 

формування метакогнітивних умінь. 

У ході лекційного заняття (форма - лекція з помилками: рефлексія = 

рефлекс, рефлексія притаманна тваринам, рефлексія є природженою, 

спадковою властивістю, рефлексія не впливає на якість як предметної, так і 

розумової діяльності людини, є атавізмом; лекція - візуалізація) студенти 

аналізували сутність такого системного явища як рефлексія: порівнювали 

розуміння цього феномену у різних психологічних теоріях особистості, які 

вже розглядали у попередніх модулях дисципліни; надавали власне 

визначення поняття; визначали особливості рефлексії як психічного процесу, 

психічного стану та властивості; намагалися виявити механізми свідомої 

рефлексії та швидкої (миттєвої) рефлексії. У ході лекції були використані 

короткі відеоматеріали лекцій Г.П. Щедровицького та О.І. Генісаретського з 

циклу «Про самореалізацію» (режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_MReXofZ5U). 

Самостійна робота з цієї теми передбачала написання студентами есе з 

проблеми «Рефлексія як чинник психологічного розвитку людини». 

Практичне заняття із зазначеної метапредметної теми було побудовано 

за принципами тренінгового заняття і передбачало виконання студентами 

різних практичних завдань індивідуальної та групової форми, спрямованих на: 

самодіагностику рівня розвиненості рефлексії, здійснення рефлексивного 

виходу, актуалізацію рефлексії рефлексії. 

Ще одна метапредметна тема – «Прийняття рішення» (4 год.) була 

введена у структуру навчальної дисципліни «Психологія бізнеса» (5 семестр), 

метою якої є опанування студентами знаннями щодо психологічних 

особливостей бізнесу як особливої діяльності фахівця, професійних вимог до 

нього, а також оволодіння студентами уміннями здійснювати психологічний 

аналіз підприємницької діяльності та споживацької поведінки, визначати 

чинники успішного ведення бізнесу. 
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Оскільки лекційних занять навчальною програмою цієї дисципліни не 

передбачено, то практичні заняття проходили за формою дискусій, метою 

яких було забезпечення оволодіння студентами знаннями щодо: теорій 

прийняття рішення, механізмів, етапів, методів, чинників прийняття рішення у 

різних ситуаціях; та формування вмінь з: формулювання гіпотез, альтернатив; 

визначення методів, аналізу типів та видів прийняття рішення; запобігання 

помилкам у прийнятті рішень. Вибір форми дискусії для проведення 

практичних занять з метапредметної теми «Прийняття рішення» ґрунтується 

на таких положеннях: по-перше, саме ця форма має значний мотивувальний і 

загальний розвивальний ресурс (мисленнєві, комунікативні, організаційні 

якості); по-друге, дає змогу поєднати теоретичну та практичну підготовку 

студентів; по-третє, є груповою формою роботи, яка за всіма ознаками схожа 

на роботу дизайн-бюро; по-четверте, вона наочно презентує всі етапи 

прийняття рішення і за своєю суттю спрямована на прийняття ефективного 

групового рішення; по-п’яте, вона сприяє формуванню усіх метакогнітивних 

умінь, у тому числі – контролю/самоконтролю або рефлексивних. 

Так, студентам пропонувалися для обговорення такі питання як-то: 

теорії та моделі прийняття рішень у сучасній науці, а саме – моделі 

раціонального та ірраціонального прийняття рішення; чинники та ознаки 

трудності прийняття рішення; етапи та ризики прийняття рішення; стратегії та 

критерії ефективності прийняття рішення; помилки прийняття рішення та 

стратегії їх подолання; вимоги до фахового прийняття рішення. Для участі у 

дискусіях студенти мали змогу скористатися підготовленими схемами, 

презентаціями за проблемними питаннями. 

Дискусії будувалися за єдиною структурою: 1) етап орієнтації, метою 

якого є входження студентів у проблемну тему, формування мотивації, 

установки на взаємодію, конструктивне спілкування, знайомство з 

технологією проведення дискусії, а також презентація дискусійної теми з 

точки зору її проблемних питань; 2) етап оцінки, що передбачає виступи 

представників дискусійних груп з поставлених питань, обговорення та 
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рефлексивний аналіз проведеної роботи; 3) етап консолідації, метою якого є 

формулювання спільного рішення за результатами дискусії, схематизація 

етапів прийняття рішення у процесі дискусії, аналіз ефектів та можливих 

помилок, а також загальний рефлексивний аналіз проведеної роботи. 

Для проблематизації було використано результати досліду 

американського психолога Г. Сью про літаючих комах: якщо ви помістити у 

пляшку півдюжини бджіл і таку саму кількість мух та покладете пляшку 

горизонтально дном до вікна, то ви побачите, що бджоли будуть наполегливо 

намагатися знайти вихід через скло, поки не помруть від виснаження. В той 

час як мухи менше ніж через дві хвилини вилетять назовні через горлечко 

пляшки. Саме любов бджіл до світла та їх інтелект є причинами їх загибелі. 

Бджоли очевидно уявляють, що вихід знаходиться там, де найбільш яскраве 

світло і вони летять туди та наполягають в їх логічній поведінці. Глупі мухи, 

не турбуючись про логіку, не звертаючи уваги на поклик світла, судорожно 

метушяться туди-сюди та знаходять щасливу вдачу, яка дуже часто випадає 

простаку там, де мудрець гине, - обов’язково знаходять рятувальний отвір, що 

надає їм волю [100, с. 21]. Ставиться питання: Чи призводить випадковий 

пошук до найкращого рішення? Ні, проте не завжди система правил 

спрацьовує, а ситуація прийняття рішення потребує аналізу багатьох варіантів, 

пошуку за різними стратегіями: раціональними та ірраціональними. 

Самостійна робота студентів із зазначеної метапредметної теми 

передбачала здійснення аналізу етапів прийняття рішення в конфліктній 

ситуації (конфлікт цінностей, інтересів, ймовірностей або когнітивний 

конфлікт) за обраною моделлю (раціональною або ірраціональною) із 

наступним рефлексивним аналізом власної діяльності. 

Отже, реалізація зазначених метапредметних тем у процесі професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів забезпечує формування в них 

метакогнітивної обізнаності – інформаційної основи розвитку 

метакогнітивних умінь, а також забезпечує установчо-мотиваційну основу для 

впровадження наступних формувальних заходів.  
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2.3. Впровадження у процес професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів методів метакогнітивного навчання  

 

 Здійснений аналіз існуючого зарубіжного та вітчизняного досвіду 

професійної підготовки дизайнерів та програм метакогнітивного навчання дає 

підстави стверджувати, що формування метакогнітивних умінь забезпечується 

впровадженням особливих освітніх методів. Акцент, передусім, ставиться на 

зміні класичної лекційно-семінарської системи навчання, ознаками якої є те, 

що:  

  - за закон сприймається твердження, що рівень освіченості досягається 

через кількість інформації (фактологічної та ілюстративної); 

  - викладання відбувається за принципами научання, завдяки 

репродуктивному (копіювальному) навчанню; 

  - виключаються демократичні форми опанування знань; 

  - дотримуються раніше затверджених канонів; 

  - орієнтація змісту та форм на середнього студента, на педагогіку вищої 

школи «нової формули», базовими складовими якої є такі: 

  - самостійна діяльність учасників педагогічного процесу; 

  - навчання само по собі евристичне та оригінальне; 

  - об’єкти пізнаються критично; 

  - задоволення глибинної потреби людини в освітньому 

самоствердженні; 

  - культивування мислення та поведінки евристичного типу; 

  - органічність, поглибленість та циклічні прискореність пізнавальних 

дій. 

У вітчизняному освітньому простору проблема формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів знаходиться на етапі 

усвідомлення та пошуку шляхів вирішення, адже ще 20 років тому деякими 

вченими (І.І. Ільясов [75] та ін.) зазначалося, що метою сучасного навчального 

процесу є перехід від переважно нерефлексивного до усвідомленого 
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оволодіння тією низкою розумових операцій, які складають мисленнєвий 

процес та частіше всього не усвідомлюються. Ці операції потрібно виявити та 

спеціально їм навчати, що не менш необхідно, ніж навчання самим правилам 

виконання різних завдань. Без оволодіння операційною стороною мислення 

значення правил є некорисним, оскільки той, хто вчиться, не в змозі їх 

застосовувати. 

 Отже, сучасні методи професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

мають передбачати можливість опанування ними знань та стратегій діяльності 

як у явно сформульованому та чіткому виді, так і у вигляді нечітких 

рекомендацій, інтуїтивних та слабко усвідомлених прийомів діяльності, які 

сприймаються студентами як на свідомому, так і на інтуїтивному (рівні 

неявного знання) рівнях, сприяти розвитку в них критичності мислення, 

креативності, спонтанності, професійної ідентичності та інших особистісно-

професійних явищ, системоутворювальними компонентами яких є 

метакогнітивні уміння. 

 Цими загальними методами, на нашу думку, є такі:  

 1) методи активізації мисленнєвої діяльності студентів-дизайнерів: 

інтелектуалізації образу, подолання мисленнєвих стереотипів, розвитку 

інтуїтивності та рефлексивності, критичності, самостійності і системності 

мислення та ін.;  

 2) проектувальні групові методи: синектика, мозковий штурм та ін.;  

 3) методи розвитку комунікативної компетентності: комунікативні 

тренінги, тренінги командної роботи, командоутворення;  

 4) методи розвитку професійної саморегуляції (тренінги професійної 

поведінки, аутотренінги);  

 5) методи створення креативного освітнього середовища (творчі 

виставки, конкурси, майстерні, дизайн-бюро тощо).  

 Застосування цих методів навчання в єдності індивідуальної, дуальної та 

групової роботи у процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів, на нашу 
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думку, забезпечить конкурентоспроможне майбутнє вітчизняних фахівців на 

світовому ринку праці, формування в них метакогнітивних умінь. 

Впровадження методів метакогнітивного навчання з метою формування 

у майбутніх дизайнерів відповідних умінь має здійснюватися системно, 

послідовно, систематично, що передбачає розробку та впровадження 

спеціальної навчальної дисципліни/спецкурсу – «Формування 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів», що розрахована на 90 годин, з 

яких 30 аудиторних годин (14 годин лекційних, 16 годин практичних занять), 

60 годин самостійної роботи студентів, включаючи 30 годин індивідуальної 

роботи (Додаток А, Додаток М). 

Спецкурс має дві складові: теоретичну та практичну, що є 

взаємопов’язаними, взаємодетермінованими.  

Теоретична складова зорієнтована на формування у студентів цілісної 

метакогнітивної обізнаності, підґрунтям якої є ті метакогнітивні знання, що 

опановані майбутніми дизайнерами у процесі вивчення метапредметних тем. 

На лекційних заняттях спецкурсу вони поглиблюються та розширюються. 

Оскільки курс складається з трьох модулів – «Наукові основи розуміння 

метакогніцій», «Сутність метакогнітивних умінь дизайнерів як чинника їх 

професійної діяльності», «Розвиток метакогнітивних умінь дизайнерів: 

механізми, чинники, методи», то лекційні заняття вибудовані відповідно до їх 

логіки та мали нетрадиційний, активний характер.  

Так, у першому модулі «Наукові основи розуміння сутності 

метакогніцій» розглядаються такі теми як: «Розвиток наукових уявлень про 

метакогніції людини», «Структурна організація метакогнітивних процесів». 

Перша тема є мотиваційно-установчою, забезпечує проблематизацію 

навчальної діяльності та спрямована на опанування студентами знаннями 

щодо генези наукових уявлень про метакогніції в структурі мисленнєвої 

діяльності людини, сучасні наукові підходи до розуміння сутності 

метакогніцій, перспективи розвитку метакогнітивізму; відбувається 

знайомство студентів із термінологічним апаратом курсу. 
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Лекційне заняття побудовано у формі проблемної лекції із 

застосуванням візуалізаційних методів (презентація, нетривалі за часом 

відеоматеріали). 

Для мотиваційного забезпечення були застосовані: експрес-діагностичні 

методики (вхідний тест, опитувальник), що дали змогу студентам здійснити 

самодіагностику рівня знань щодо власної розумової діяльності та її 

особливостей; короткі відео-сюжети з інтерв’ю з видатними дизайнерами 

(В. Папанек, Дж. Айв, М. Ньюсон) та вченими (І.О. Генісаретський, 

Д. Канеман (Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7Af3ohGCWs)), які підкреслюють 

надзвичайну значущість метакогнітивних процесів у професійній діяльності 

дизайнера та життєдіяльності людини в цілому. 

Як самостійна робота, студенти мали написати есе з теми «Що я знаю 

про свої метакогнітивні процеси?», яке за своєю формою є словесним 

самозвітом та дає змогу активізувати механізми вербалізації та рефлексії. 

У другій темі - «Структурна організація метакогнітивних процесів» - 

розкриваються питання щодо: структури психічного людини; загальної 

характеристики метакогніцій, їх ролі у розумовій, мисленнєвий діяльності 

людини.  

Лекція проводилась у формі лекції-прес-конференції, що на початку 

передбачає підготовку студентами письмових запитань з теми, які їх 

цікавлять, а потім надання викладачем відповідей на них. Серед запитань, 

поставлених студентами були такі: Що таке структурна організація? Яка існує 

структурна організація метакогнітивних процесів? Чому існують різні 

поняття: «метакогніції», «метакогнітивні процеси», «метапізнання», в чому їх 

різниця? Яку роль грає рефлексія в цій структурній організації? Чому 

виокремлюються самі такі метакогніції? Чи може їх бути більше? Чи добре 

для людини мати високий рівень розвитку метакогніцій? Чи можна взагалі не 

мати метакогніцій? Який зв'язок між мисленням та метакогніціями?  
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Саме на ці запитання були надані короткі відповіді з наступним 

обговоренням та рефлексивним аналізом отриманих метакогнітивних знань. 

При обоготворенні відповідей та постановкою уточнюючих запитань 

студентам пропонувалось використовувати різні типи запитань: уточнюючі, 

запитання на розуміння, рефлексивні запитання. Наприкінці студентам 

запропонований експрес-тест для визначення рівня усвідомленості зазначених 

питань. 

Другий модуль «Сутність метакогнітивних умінь дизайнерів як чинника 

їх професійної діяльності» містить таку тему як «Метакогнітивні уміння в 

структурі професійної компетентності дизайнера», що спрямована на 

оволодіння студентами знань з питань: сутності категорії «уміння» у сучасній 

психолого-педагогічній науці; особливостей професійної діяльності 

дизайнерів, що вимагають розвинених метакогнітивних умінь; загальної 

характеристики усіх груп метакогнітивних умінь, їх значення для успішної 

професійної діяльності дизайнера, вирішення ним складних професійних 

проблем. Особливий акцент при вивченні теми робиться на вміннях з 

цілепокладання (знайомство з матетикою - наукою про цілепокладання, яка 

доводить необхідність початкового етапу будь-якої діяльності з обговорення 

конкретних результатів діяльності. Завданням матетики є вивчення та 

розробка методів постановки цілей [163, с. 257]), прийняття рішення та 

рефлексивних уміннях, механізмах їх генералізації у професійній діяльності та 

життєдіяльності фахівця в цілому. 

Лекційні заняття побудовані у формі лекції-конференції, у процесі якої 

студенти мали зробити доповіді за заздалегідь підготовленими питаннями (до 

5 хвилин з презентацією максимум 3 слайдів або схем), презентувати існуючу 

наукову позицію щодо певного питання та відповісти на запитання викладача 

та студентів. На першій лекції розглядались питання щодо новітніх підходів 

до розуміння сутності професійної компетентності дизайнера, вимог до нього 

у контексті розвитку метакогнітивних умінь.  
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На другій лекції форма індивідуальних доповідей була змінена на 

групову: студенти мали розподілитися за трійками та спільно підготувати 

доповідь, а після цього - розподілити ролі доповідача, фахівця з візуалізації 

доповіді та фахівця з публічного виступу. 

У третьому модулі «Розвиток метакогнітивних умінь дизайнерів: 

механізми, чинники, методи» розглядаються такі теми, як: «Механізми та 

методи розвитку метакогнітивних умінь», «Самоорганізація розвитку 

метакогнітивних умінь». 

Перша тема спрямована на оволодіння студентами знаннями щодо 

базових механізмів розвитку метакогнітивних умінь, а саме: об’єктивізації, 

схематизації, метакогнітивного аналізу, вербалізації, рефлексії, а також 

методів, що забезпечать успішний розвиток їх метакогнітивних умінь, 

включаючи метод запитань, евристики тощо. 

Лекційні заняття побудовані у формі лекції-візуалізації з використанням 

презентацій та коротких відео сюжетів з виступами таких відомих учених як 

Ю.В. Громико, А.В. Карпов, Г.П. Щедровицький, а також висловлювань 

відомих філософів та науковців щодо особливостей мисленнєвої діяльності та 

методів розвитку власного мислення, рефлексії рефлексії, серед них, 

наприклад: Ж.А. Пуанкаре «Люди – це когнітивні скупердяї», Е.В. Ільєнков 

«Розвиток здатності самостійно мислити – це однин з головних компонентів 

людської культури», Д. Леонтьєв «Свідомість нам надали помилково; Ні, 

інтелект афекту не товариш», Г. Лессинг «Спорте, помиляйтесь, але, раді Бога, 

думайте і хоча криво, проте самі», І. Кант «Мислити – це означає говорити 

самим з собою…. слухати самого себе» та ін. 

У другій темі - «Самоорганізація розвитку метакогнітивних умінь», яка є 

заключною, загально рефлексивною - розкриваються питання щодо принципів 

та внутрішньо особистісних умов, які забезпечують успішній розвиток 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів, методів та критеріїв 

самоорганізації розвитку метакогнітивних умінь. Важливим на цьому етапі 

формування метакогнітивної обізнаності є акцент на регулювальній функції 
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метакогнітивних процесів, що передбачає оволодіння методами свідомих 

помилок, зупинки мислення, мисленнєвих відходів. Наприкінці лекційного 

заняття студенти отримали матеріал для додаткового самостійного 

відпрацювання, електронні ресурси метакогнітивного навчання, серед яких: 

україномовні курси PROMETHEUS: курс Університету Квінсленда «Наука 

повсякденного мислення», курс «Візуалізація даних», «Теорія обмежень та 

процеси мислення як потужний підхід для управління бізнесом»; англомовні 

курси Special Education Support Service «The Metacognitive Teacher and Learner: 

An Introduction to Metacognition in the Classroom» та ін. 

Практична складова курсу забезпечує формування метакогнітивних 

умінь та метакогнітивного досвіду за допомогою різних методів, проте усі 

вони реалізовувались у контексті дидактичної евристики.  

Так, як провідні, для формування метакогнітивних умінь у студентів-

дизайнерів на практичних заняттях курсу, запроваджувались евристичні 

методи, адже саме евристики називаються вченими власне «метаспособами» - 

це методи, за допомогою яких людина відкриває нові способи рішення, будує 

нестереотипні плани та програми [102, с. 8]. Використання евристичних 

методів у процесі підготовки майбутніх дизайнерів є особливо важливим, 

оскільки вони активізують проектно-творче мислення, забезпечують 

інтенсифікацію генерування ідей, гіпотез, підвищують рівень їх достовірності, 

що є ключовим у дизайн-діяльності. 

Крім того, евристичні методи (технологія дидактичної евристики за 

А.В. Хуторським) будуються за етапами метакогнітивних процесів, 

починаючи з проблематизації та цілепокладання й завершуючи рефлексію 

отриманих результатів та власної мисленнєвої діяльності. Важливим етапом 

евристичних методів є етап презентації своїх результатів у групі, їх 

обговорення, що сприяє розвитку комунікативних якостей майбутніх 

дизайнерів, вкрай необхідних в умовах розуміння універсальності та 

колективного характеру дизайну. 
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Евристичні методи розподілялись відповідно до групи метакогнітивних 

умінь, на формування яких були спрямовані, а саме: 

 - цілепокладання: формулювання мети власної 

діяльності/миследіяльності, вербалізація мети та завдань, формулювання 

тактичної та стратегічної мети;  

 - антиципації: складання прогнозу на день, здійснення перспективної 

рефлексії власної діяльності/миследіяльності; 

 - прийняття рішення: генерування ідей для формулювання гіпотез, 

знаходження помилок та здібностей; 

 - планування та програмування: складання простого плану дій для 

окремої операції; складання плану на день; розробка плану саморозвитку; 

створення проекту; перетворення плану у програму діяльності; 

 - самоконтролю: співставлення мети та результату, визначення 

протиріч, фіксація помилок та їх корегування тощо. 

Важливим для нашого дослідження є те, що для формування умінь 

необхідно пройти етап дії за прикладом, у звичайній, знайомій ситуації, потім 

– у змінних, незвичних умовах, а далі – у різних життєвих та навчально-

професійних ситуаціях, що забезпечують генералізацію вмінь та перехід їх у 

метакогнітивний досвід. Отже, застосовані у курсі методи формування були 

вибудованими саме у такий спосіб, презентований на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Етапи формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів на практичних заняття курсу 
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Методи формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів 

обрані відповідно до механізмів актуалізації та розвитку метакогнітивних 

процесів, детально розглянемо їх. 

Отже, механізм нормування мисленнєвої діяльності був застосований на 

практичних заняттях розробленого курсу у декількох формах: по-перше, - це 

побудова власних метакогнітивних процесів відповідно до норм 

(психологічних, логічних та ін.). 

Так, вміння з цілепокладання формувалися відповідно до норм матетики 

– науки, завданням якої і є розробка принципів та методів постановки цілей, 

для чого була використана SMART(СМАРТ)-технологія – метод визначення 

мети діяльності, що дозволяє узагальнити інформацію про наявну ситуацію, 

встановити терміни роботи, визначити достатність ресурсів, сформулювати 

конкретні, точні завдання.  

Кожна з букв SMART означає певний критерій ефективності 

поставлених цілей, а саме: 

 - Specific – конкретність – мета має бути конкретною, чіткою, єдиною, 

відображати певний результат діяльності; 

 - Measurable – вимірність – мають бути чітко визначені критерії 

досягнення мети; 

 - Achievable – досяжність – мета має бути реалістичною, що передбачає 

аналіз наявних ресурсів та обмежень (часових, трудових, фінансових, 

інформаційних та ін.);  

 - Relevant – значущість – мета має бути значущою, переводити на рівень 

досягнення глобальних стратегічних завдань; 

 - Time bound – обмеженість у часі – мета має бути обмежена у часі, 

тобто мати кінцевий термін досягнення, перевищення якого свідчить про її 

невиконання. 

Згідно з визначеними критеріями студенти-дизайнери на практичних 

заняттях курсу отримували завдання сформулювати мету їх діяльності та 

миследіяльності з її конкретизацією у завданнях.  
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Крім того, для унормування метакогнітивних процесів студентів-

дизайнерів застосовувалася нормативна схема проектування, розроблена 

О.І. Генісаретським [38], яка містить такі основні компоненти:  

1) фіксація ситуації неідеальності (стан неідеальності може мати місце 

або в зв’язку з тим, що об’єкт не відповідає нормі, або в зв’язку з тим, що 

норма змінилася й об’єкт перестав їй відповідати;  

2) постановка завдання на усунення неідеальності шляхом створення 

об’єкта, який доповнює ситуацію до ідеальної (або, навпаки, на усунення 

зайвого об’єкту);  

3) висування вимог до характеристик об’єкта, що проектується;  

4) співставлення таких вимог з множиною проектів, що було 

реалізовано;  

5) вибір відповідного проекту або побудова моделі об’єкту із заданими 

характеристиками з матеріалу об’єктів, які конструктивно подібні тому, що 

проектується. 

Уміння з антиципації формувалися завдяки такому методу як метод 

причинно-наслідкового зв’язування, що передбачає здійснення аналізу власної 

мисленнєвої діяльності з вирішення проблеми за допомогою нормативної 

формули: ситуація – проблема – причини – наслідки – можливі варіанти дії. 

Також використовувався метод сценарію, що передбачав здійснення 

письмового прогнозу майбутніх подій з урахуванням певних чинників, що 

впливають на актуальну ситуацію, причому студенти складали як 

оптимістичний, очікуваний (найбільш ймовірний) та песимістичний сценарії. 

Другим варіантом застосування механізму нормування був аналіз 

процесу прийняття рішення іншої людини, оцінка його перебігу для виявлення 

порушень з подальшим можливим корегуванням.  

Так, уміння з прийняття рішення на практичних заняттях формувалися 

за допомогою методу аналізу джерел помилок, що передбачав здійснення 

аналізу міркувань у процесі прийняття рішення з визначенням їх можливих 

помилок, а саме: «тематичних блукань» (коли людина опрацьовує інформацію 
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без чіткої послідовності та структури); «ізоляції» (коли не враховуються 

умови навколишнього середовища а разом з цим – додаткова потенційна 

інформація); алогічного мислення (мислення, яке підкоряться емоціям при 

ігноруванні очевидних протиріч з фактами дійсності); нереалістичного 

оптимізму (переоцінки приємних подій та недооцінки неприємних) та ін. Для 

здійснення аналізу джерел помилок студентам були запропоновані тексти-

міркування з різних літературних та наукових творів, наприклад, уривки з 

книги Л. Керрола «Аліса в країні чудес», «Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона» та ін. 

Механізм вербалізації є одним з базових, універсальних, тому він 

актуалізується майже у всіх методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів. Так, вербалізація є методологічним підґрунтям методу 

постановки запитань, який використовувався у декількох формах. Він 

передбачав опанування студентами правилами пошуку рішення проблем та 

завдань за допомогою запитань. Так, студенти у процесі вирішення проблеми 

мали застосовувати метод Д. Пойа, що передбачав мінімально необхідну 

послідовність постановки запитань, а саме: 1) на першому етапі - для того, 

щоб зрозуміти завдання, потрібно поставити перед собою запитання: Що 

відомо? У чом полягають умови? Чи достатні (або недостатні, або зайві, або 

суперечливі) умови для визначення невідомого? Для відповідей на запитання 

зробіть креслення, записі із позначенням; 2) на другому етапі – для здійснення 

пошуку ідей вирішення та складання плану вирішення, ставляться такі 

запитання: Як знайти зв'язок між відомими та невідомими даними? Чи існує 

відома схожа проблема/завдання? Чи можна нею скористатися? Чи можна 

використати її рішення? Чи можна сформулювати завдання по-іншому? Чи 

можна отримати щось корисне з даних?; 3) на третьому етапі – при складанні 

плану вирішення необхідно ставити контрольні запитання: Чи ясно вам, що 

ваші кроки з вирішення проблеми є вірними? Чи можете ви довести, що вони є 

вірними?; 4) четвертий етап – для здійснення контролю та самоконтролю 

отриманого рішення необхідно запитати: Чи можна перевірити результат? Чи 
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можна перевірити перебіг рішення? Чи можна отримати результат по-іншому? 

Чи можна перевірити правдоподібність отриманого результату? Чи можна 

вирішити завдання, що є зворотним цьому? 

Крім того, використовувалась технологія K-W-L charts (K-W-L 

розшифровуються як: stands for know, want to know, have learned): студенти 

при підготовці завдань самостійної роботи, а також при виконанні завдань на 

практичних заняттях мають відповісти на запитання: Що я знаю? Що я хочу 

узнати? Як я дізнався про це? Що я маю вивчити? Як я маю знайти це? Що я 

хочу знати ще?, які подані у спеціальній таблиці. Таблиця заповнюється 

окремо на кожне практичне заняття аналізується, а наприкінці курсу 

аналізуються усі заповнені таблиці, здійснюється їх рефлексивний аналіз. 

З метою формування метакогнітивних умінь з цілепокладання, 

антиципації, прийняття рішення, планування та програмування 

використовувався метод сітки запитань (за Е. Кірхлером, А. Шроттом [87]), 

що передбачав самостійну роботу студентів з такими запитаннями для 

подолання мисленнєвих пасток: 1) запитання на аналіз ситуації: Чи повністю я 

врахував вихідну ситуацію у своєму аналізі? Чи могли емоції при аналізі 

вихідної ситуації та загальних умов вплинути на мою мисленнєву діяльність? 

Чи важливою є відома мені інформація для актуальної ситуації прийняття 

рішення? та ін.; 2) запитання з постановки мети: Чи реалістичні мої цілі? Яких 

довгострокових наслідків можна очікувати від рішення? За якими критеріями 

я зможу оцінити успіх мого рішення? та ін.; 3) запитання з пошуку та оцінки 

інформації: Що я оцінюють: отриману інформацію чи її джерело? Чи 

систематично я провожу пошук інформації? Якої інформації мені не вистачає? 

та ін.; 4) запитання з планування та програмування: Чи врахував я етапи 

досягнення мети? Які часові межі існують для прийняття рішення та його 

реалізації? Наскільки доцільно діяти традиційно? та ін. 

На практичних заняттях використовувався і метод 100 запитань, 

спрямований на розвиток рефлексивних умінь. Так, студенти отримали 

домашнє завдання список зі 100 запитань, які є найбільш важливими для них, 
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наприклад «Як мені змінити життя?», «Як мені досягти моєї мети?» та ін. 

«Пишіть швидко, фіксуючи на папері усі думки, що приходять у голову, не 

переживаючи за повтори та правопис. Коли список готовий, перегляньте його 

та підкресліть маркером теми, які постійно повторюються, виділіть їх різними 

кольорами. тепер проаналізуйте, що ви отримали. Про що більшість запитань? 

Тепер визначте у списку десять запитань, які є найбільш важливими. 

Пропишіть їх окремо у порядку значущості для вас, починаючи з одиниці до 

десяти. Тепер ретельно проаналізуйте ці запитання: чому саме вони прийшли в 

голову, як давно ці запитання з’явились? Ставлять перед собою такі самі 

запитання ваші друзі? Яку відповідь ви можете дати на них? Чи можуть ці 

запитання активізувати вас на прийняття важливих рішень? та ін. [37]. 

Одним з методів актуалізації механізму об’єктивізації для формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів нами був використаний 

Алгоритм вирішення проблемних ситуацій (АВПС) за М.І. Меєровичем [119], 

що передбачає проходження студентом у процесі вирішення проблемних 

ситуацій таких етапів:  

 - здійснення аналізу проблеми з визначенням її основної функції для 

системи (об’єкту, в якому ця проблема виникла);  

 - виокремлення складу системи та елементи, що забезпечують її 

функції;  

 - виявлення небажаного ефекту системи;  

 - визначення причинно-наслідкових зв’язків між основною функцією 

системи та небажаним ефектом;  

 - формулювання існуючого протиріччя;  

 - постановка нового завдання;  

 - визначення оперативного часу;  

 - формулювання кінцевого бажаного результату;  

 - визначення способів досягнення бажаного результату;  

 - пошук ресурсів досягнення результату. 
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Важливим є те, що цей метод використовується у дизайнерській 

діяльності як метод вирішення технічних завдань, отже його використання для 

завдань з аналізу власної миследіяльності забезпечує усвідомлення 

студентами його метапредметності, з одного боку, а з іншого, дає змогу 

об’єктивізувати/опредметити власну розумову діяльність. Студентам були 

запропоновані декілька проблемних ситуацій професійного та навчального 

характеру. Наприклад, «вирішить проблемну ситуацію, використовуючи 

алгоритм АВПС для визначення найбільш оптимального рішення – 

збереження «системи»: Студентка С. завжди відчувала себе «совою»: вона 

довго дивилася телевізор, слухала музику і дуже пізно засинала, десь після 1 

години ночі. На третьому курсі навчання в університеті заняття перевили до 

першої зміни і перша пара вимагала просинатися дуже рано для неї, близько 

сьомої години ранку. Перші пари Світлана завжди пропускала і з’являлася 

лише на третю. Іспит з предмету, який стояв у розкладі на першій парі вже 

через два тижні. Іспит потрібно скласти…» 

На нашу думку, одним із найефективніших методів формування та 

розвитку метакогніцій у майбутніх дизайнерів у процесі навчання у ВНЗ, який 

нами використаний у курсі, є метод схематизації, адже саме схематизація дає 

змогу опредметнити перебіг власної мисленнєвої діяльності, дію 

рефлексивних механізмів.  

Як зазначає А.О. Тюков, головною функцією схем та схематизації в 

освіті є формування розвиненої свідомості, рівень розвитку якої визначається 

за рангом рефлексії, що у свою чергу детермінується здатністю у 

внутрішньому плані свідомості заміщати всі композиції комунікації та 

програвати переходи з позиції на позицію. Ця здібність формується тільки у 

процесі навчання читанню схем, їх малювання та інтерпретації [155].  

 Основними характеристиками схем з позиції їх функціонування є такі - 

вони: 1) є цілим при одночасній автономії відносно інших знань; 

2) визначаються не тільки через властивості об’єкту, але і через контекст, в 

якому реалізуються; 3) мають узагальнений та абстрактний характер; 4) дають 
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змогу заповнити себе інформацією, що недостатня (тоді використовують 

термін «фрейм»); 5) загальними операціями діями з ними є збагачення, 

модифікація, створення нових, інтерпретація тощо; 6) розподіляються на 

концептуальні та процедурні або скрипти; скрипт є певним планом дії, в якому 

окремі виконавчі дії можуть замінятися при умові реалізації поставленої мети 

[185]. 

 За визначенням учнів школи системо-миследіяльнісного підходу 

Г.П. Щедровицького, схема – це мисленнєва конструкція, продукт 

мисленнєвої діяльності людини або комунікації в ситуаціях колективної 

миследіяльності, що подає та експлікує у засобах знакових систем будь-якої 

мови певний смисловий зміст [182]. 

Схема за з Г.П. Щедровицьким –  це адекватна форма зв’язку мислення 

та дії, вона – засіб спільного проектування та розвитку миследіяльності, 

рефлексивне нормативно-проектне бачення майбутнього етапу розвитку 

діяльності. Існують три типи схем: онтологічні (схеми об’єкта), діяльнісні 

(схеми дії) та принципні (методологічні). Особливістю третього типу схем є 

те, що вони поєднують два різних аспекти: на них зображена будова деякого 

феномена з одночасною демонстрацією діяльності щодо його створення. 

Методологічну схему (схему мислення) відрізняє те, що вона вставляє процес 

розуміння та інтерпретації всередину, кардинальним образом змінюючи 

способи роботи з нею [182]. 

Термін «схема» насьогодні став часто вживаним у представників 

когнітивізму як: схема подій, фрейми, схеми історій, сценарії («скрипти») 

[123]. Схема розуміється як структура, що перероблює та впорядковує 

інформацію. Поява нових когнітивних структур означає появу нових схем; 

схеми впорядковують середовище, а середовище змінює схеми – виникає 

своєрідний перцептивний цикл, що є суттю когнітивного розвитку людини 

[123]. 

Схема є організацією мисленнєвої діяльності, дає змогу зрозуміти 

сутнісні характеристики об’єкта, тексту, інформації, що передає інший. Як 
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зазначає Ю.В. Громико, доки предмет і діяльність не схематизовані та не 

прорисовані, вони не існують для нашого мислення та розуміння, існує тільки 

можливість їх існування [47]. 

Термін «схематизація» підкреслює процесуальний характер – це процес 

створення схеми, роботи над нею. Схематизація може відбуватися за різними 

умовами, причинами. Перша причина – неповне, поверхове сприйняття 

об’єкта, коли уявлення про нього схематизуються випадковим образом, 

причому в них виокремлюються другорядні деталі, як випадково виявлені у 

процесі сприйняття предмету. В наслідок цього виникають викривлення, що 

призводять до створення образів, які спотворено відображують дійсність. 

Друга причина – забування несуттєвих деталей або частин об’єкта 

внаслідок повного довготривалого його сприйняття. При цьому в уявленні на 

першому плані з’являються суттєві деталі, але втрачається індивідуальність, 

домінує узагальненість[155]. 

Третя причина – це свідоме відволікання від несуттєвих або 

другорядних аспектів об’єкта, спрямованість уваги на його 

системоутворювальні властивості, що призводить до появи схеми як знакової 

форми уявлення та відображення мислення або об’єктивного змісту. Саме ця 

причина і стає основою для обґрунтування методу розвитку метакогніцій 

майбутні дизайнерів – схематизації.  

Вивчення схематизації як особливої практики дозволило Ф.В. Морозову 

ввести нове поняття – схематизаційне мислення – це мислення, яке оперує 

схемами та характеризується: 1) онтологічністю (в якості своєї онтологічної 

гіпотези воно має розвиток; воно не тільки відображає діяльність, але і є 

зображенням того, яким чином діяльність має здійснюватися; воно – джерело 

онтології); 2) предметністю та історичністю: схеми виконують функції 

конструювання та конституювання предметності; 3) нормативністю – схеми 

виконують регулятивні функції, вони є «взірцями мети»; 4) рефлексивністю: 

схеми є змістом рефлексії; 5) реалізацією принципу відповідності метода 
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об’єкту (екологічної валідності); 6)певною логікою у розвитку філософії та 

науки [123]. 

Отже, під методом схематизації ми розуміємо особливий спосіб 

навчання, організації взаємодії суб’єктів навчальної (навчально-професійної) 

діяльності, що спрямований на формування метакогнітивних знань та вмінь, 

розвиток мисленнєвої діяльності студентів, основним механізмом якого є 

розуміння, інтерпретація, збагачення, модифікація існуючих схем та 

створення, презентація, унормування нових. Схематизація у нашому розумінні 

є складним процесом, що здійснюється за певними етапами та спрямований на 

створення знакової форми мислення або об’єктивного змісту; свідомим 

рефлексивним виокремленням суттєвих, першочергових елементів об’єкта, 

процесу, а також самого себе як суб’єкта мисленнєвої діяльності. 

Метод схематизації був застосований нами у декількох варіантах.  

По-перше, - це аналіз з наступним колективним обговоренням та 

доопрацюванням існуючих схем-моделей прийняття рішень: моделі прийняття 

рішення по принципу задовільної альтернативи, моделі прийняття рішень за 

принципом імпліцитно бажаної альтернативи, моделі R.A.W.F.S. та ін. (за 

Е. Кірхлером, А. Шроттом [87]). 

По-друге, - це створення студентами власних схем (об’єктно-

онтологічних до функціональних та організаційно-діяльнісних 

(методологічних, або схем мислення) у процесі вирішення різних проблем: 

 - побутових: наприклад, побудувати схему приготування першої страви, 

починаючи із онтологічної схеми (схема першої страви як об’єкта), до 

функціональної (схема приготування першої страви) та методологічної (схема 

мисленнєвої діяльності з приготування першої страви); 

 - навчально-професійних: наприклад, побудувати схему підготовки до 

іспиту (онтологічної – діяльнісної - методологічної); 

 - професійної: наприклад, побудувати схему роботи над дизайнерським 

завданням. 



150 

Причому, основними етапами схематизації в ситуації створення 

студентами нових схем були такі: 1) підготовчий, що передбачає визначення 

типу майбутньої схеми та пошук інформації про сутність об’єкту або 

діяльності, які мають бути схематизовані, визначення інструменту побудови 

схеми; 2) власне побудова схеми; 3) обговорення та презентація схеми у групі; 

4) пересхематизації внаслідок колективного обговорення та рефлексії; 

5) легітимізації схеми (її унормування) – порівняння з існуючими вимогами. 

Важливим є те, що у процесі роботи над схемою студенти знайомились з 

різними способами їх побудови (проста блокова, або складна: діаграма Ісікави, 

дерева та ін., контрольні таблиці або цикли та ін.). 

В аспекті актуалізації механізму схематизації використовувалась 

техніка створення ментальних карт (за Т. Бузаном). Так, студенти мали 

створити свою ментальну карту за такими темами «метакогніції», 

«метакогнітивні вміння», «рефлексія», «саморозвиток» за такими правилами: 

розпочинайте з кольорової картинки у центра паперу (формат А4); записуйте 

всі слова з великої літери; всі слова мають стояти на лініях, а кожна лінія 

пов’язана з іншими; використовуйте по одному слову на кожну лінію; там де 

можливо, введіть картинки та символи; використовуйте багато кольорів; 

використовуйте власні символи: стрілки, кольорові символи, геометричні 

фігури; ігноруйте контролююче мислення, фіксуйте все, що вам приходить у 

голову. Кожна ментальна карта обговорювалась у групі, після чого 

коректувалась, доповнювалась. Після складання усіх чотирьох ментальних 

карт вони поєднувались в одну карту, яку студенти презентували у групі. 

По-третє, - це робота із скетчбуком (sketch, скетч – ескіз, book – книга) 

– спеціальним альбомом невеликого розміру, який необхідно завжди мати при 

собі (у нашому варіанті - записна книжка для схематизації). Скетчбук є 

традиційним методом фіксації ідей для художників, дизайнерів, учених, 

інженерів, стилістів, письменників.  

Насьогодні саме дизайнери використовують скетчбуки для фіксації 

власних ідей, думок, ескізів, причому у різних форматах та для різних цілей.  
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Метод роботи зі скетчбуком був застосований нами для фіксації різних 

типів схем, які мали зробити студенти у процесі вивчення розробленого курсу 

за усіма модулями. На останньому занятті було організовано виставку-

презентацію скетчбуків з наступним рефлексивним аналізом за методом 

рефлексивних запитань. 

Крім того, скетчбук з теми «Щоденник мого професійного розвитку», 

робота над яким передбачала вирішення як власне дизайнерських завдань 

(щоденник мав бути дизайнерським продуктом) студенти розробляли 

протягом двох курсів навчання, презентація їх відбулася наприкінці 

експериментально роботи. 

Механізм рефлексії, на нашу думку, складно віднести до окремо 

використаного методу формування метакогнітивних умінь у майбутні 

дизайнерів, оскільки рефлексія є метамеханізмом, таким, що забезпечує 

актуалізацію усіх інших. Тому кожен із застосованих методів завершувався за 

допомогою рефлексивних методів. Проте, охарактеризуємо декілька з них. 

Так, на практичному занятті з теми «Структурна організація 

метакогнітивних процесів» студентам було запропоновано здійснити 

рефлексію власної проектувальної діяльності (виконання завдання з 

дисципліни «Основи дизайну») за допомогою схеми С.В. Дідковського [63]. 

Схема складається з чотирьох топічних блоків запитань.  

1. Ситуація, що відбулася. - Що було? - Що Ви робили? Як відбувалася 

комунікація? Про що Ви думали? - Що відбувалося безпосередньо з Вами? Що 

Ви відчували? - Які завдання Ви перед собою ставили?  

2. Успіхи. - Які ваші задуми було реалізовано? - Які переговори були 

результативними? - Які дії принесли успіх? - Які приємні почуття Ви 

пережили? - Що саме Ви отримали?  

3. Проблеми. - Які Ваші надії не здійснились? - Які неприємні почуття 

Ви пережили? - Які дії були невдалими? - Які переговори не дали результату? 

- Що саме Ви не отримали? - Чого саме не вистачило?  
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4. Запит на майбутнє. - Чого би Ви хотіли в майбутньому? - Які дії 

збираєтеся вчинити? - Де Ви будете брати те, чого не вистачило? - З ким для 

цього треба провести переговори? - Як Ви їх плануєте організувати? - Які 

властивості Вам для цього необхідно? 

Рефлексивним методом, що забезпечує формування не тільки власне 

рефлексивних умінь, а й умінь з планування та програмування, є метод схеми 

рефлексивного акту, що передбачає здійснення аналізу власної діяльності за 

такими етапами: 1) зупинка предметної діяльності та говоріння; 

2) відновлення послідовності виконаних дій та думок; 3) вивчення 

послідовності в аспекті її ефективності, продуктивності, адекватності 

поставленим завданням; 4) виявлення результатів рефлексії у вигляді ідей, 

гіпотез, схем, малюнків; 5) перевірка результатів на практиці, обговорення. 

Цей метод використовувався як на практичних заняттях курсу, так і при 

підготовці завдань самостійної роботи. 

Комплексним методом, який дає змогу сформувати метакогнітивні 

вміння завдяки актуалізації усіх вищезазначених методів є метод аналізу 

проблемних ситуацій. Логіка застосування методу передбачала здійснення 

студентами аналізу різних проблемних ситуацій, починаючи з ситуацій-

ілюстрацій (презентує вирішення проблемної ситуації, в якій студенти мають 

визначити етапи прийняття рішення та етапи мисленнєвої роботи над 

проблемою) та ситуацій-вправ (передбачає застосування вже знайомих 

способів вирішення проблеми, очевидних рішень), та завершуючи ситуаціями-

оцінками (здійснення критичного аналізу процесу вирішення проблеми, 

експертизи, знаходження помилок) та ситуаціями-надпроблемами (ситуація 

лише презентує ймовірні шляхи вирішення проблеми, а студенти пропонують 

власні варіанти вирішення). 

Отже, застосування в комплексі вищеописаних методів, впровадження 

розробленого курсу в цілому, на нашу думку, забезпечує формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки, реалізує основні принципи та методи метакогнітивного навчання. 
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2.4. Створення метакогнітивного освітнього середовища у процесі 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

 

Формування метакогнітивних умінь, як нами вже було зазначено раніше, 

є складним, тривалим процесом, який має системний характер та має бути 

забезпечений комплексними розвивальним заходами, що дають змогу 

занурити студента у «культуру» метакогнітивної діяльності. Для цього 

майбутній дизайнер має потрапити в особливе освітнє середовище – 

метакогнітивне.  

У сучасній педагогічній науці існують декілька позицій щодо розуміння 

сутності поняття «освітнє середовище». Так, деякі автори вважають, що 

освітнє середовище – це даність, яка не є результатом цілеспрямованої 

конструктивної (педагогічної) діяльності, і тільки освітній простір - це 

опановане середовище, адаптоване для вирішення дидактичних, виховних та 

інших цілей [187]. Отже, саме освітній простір є педагогізованим 

середовищем. Інші автори, зокрема С.В. Кривих [99], В.І. Слободчиков [146], 

А.В. Хуторський [163], В.А. Ясвін та ін., зазначають, що освітнє середовище є 

цілісною якісною характеристикою внутрішнього буття освітнього закладу, 

що визначається певними завданнями, які освітній заклад ставить та вирішує у 

своєї діяльності. Вона виявляється у виборі засобів, за допомогою яких вони 

вирішуються. На відміну від освітнього простору, що пов’язаний із взаємним 

розташуванням одночасно існуючих об’єктів, тобто не передбачає 

включеність до них людини (простір можу існувати ї без неї), освітнє 

середовище відображає взаємозв’язок умов, що забезпечує розвиток людини, 

причому передбачається її присутність у неї, взаємовплив, взаємодії 

навколишнього з суб’єктом [99]. 

Освітнє середовище – це цілісне системно-синергійно організований 

простір взаємодії учасників освітнього процесу з соціокультурним та 

соціоприродним оточенням, яке дає змогу проявити індивідуальність людини 

[99].  
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Отже, говорячи про пролонгованість та всебічність формувальних 

впливів з метою розвитку у студентів-дизайнерів метакогнітивних умінь ми 

використовуємо поняття метакогнітивне освітнє середовище, під яким 

розуміємо сукупність організаційних, предметних, соціальних, психолого-

педагогічних чинників освітьної діяльності майбутніх фахівців, що забезпечує 

їх успішне метакогнітивне навчання у процесі професійної підготовки. 

Створення цього середовища є необхідним, оскільки його властивості можуть 

і негативно впливати на особистісно-професійний розвиток (у тому числі 

мисленнєвий) та навчально-професійну діяльність студента. 

Адже, як зазначає Н.В. Дерев’янко, існують такі чинники середовища, 

які блокують розвиток мисленнєвих процесів у майбутніх фахівців-

дизайнерів, а саме: 1) неможливість зробити помилку, яка провокує 

оборонний, захисний характер мислення; 2) конкуренція, яка не тільки 

зупиняє творчий перебіг мисленнєвих процесів, але й порушує процес 

спілкування у групі, унеможливлює співпрацю; 3) заохочення шаблонного 

мислення, «мислення від очікуваного», яке ускладнює процес прийняття 

нового, порушує гнучкість, самостійність мисленнєвої діяльності; 4) система 

винагород, яка спрямовує мотивацію на їх отримання проти мотивації 

вирішення проблеми; 5) гостра нестача (ліміт) часу; 6) спосіб пред’явлення 

умов завдання, які провокують невірний шлях вирішення [57]. 

Таким чином, створення метакогнітивного освітнього середовища за 

принципами: відкритості (можливості зміни), різнобічності та різноманіття 

засобів (наявності багатьох педагогічних форм та методів ), єдності елементів, 

випередження (орієнтування на можливі проблеми, зміни у майбутньому, 

прогностичний характер), надмірності (включення нових форм і методів поряд 

з традиційними, класичними, збереження різноманіття), дає змогу подолати 

зазначені блокувальні чинники, є умовою формування метакогнітивних умінь 

у майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі. 
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Аналізуючи типи освітніх середовищ закладів вищої освіти важливо 

відмітити, що метакогнітивне освітнє середовище має характеризуватися 

такими ознаками – має бути: 

 - кооперативним всупереч конкурентному; 

 - гуманістичним всупереч технократичному; 

 - інноваційним всупереч традиційному; 

 - творчим всупереч регламентованому; 

 - відкритим всупереч закритому; 

 - надмірно напруженим всупереч ненапруженому, лояльному. 

Функціями метакогнітивного освітнього середовища є такі: 

 - фасилітації (від англ. facilitate – заохочувати, активізувати до дії, 

давати поштовх, актуалізувати діяльність, сприяти, полегшувати) – підтримки 

майбутніх фахівців у їх професійному становленні в цілому та формуванні 

метакогнітивних умінь зокрема; 

 - стимулювання – створення умов для активізації пізнавальної 

діяльності студентів, самоосвіти та саморозвитку; 

 - комунікативна – створення відкритого простору для спілкування, 

розвитку комунікативних якостей майбутніх дизайнерів; 

 - рефлексивна – створення умов для актуалізації рефлексивних 

механізмів студентів. 

Обов’язковою складовою метакогнітивного освітнього середовища, на 

нашу думку, є тьюторинг (або тьюторство) - (від англ. tutor – наставник, 

репетитор, опекун) – цілісний процес навчально-професійного, психолого-

педагогічного супроводу та підтримки розвитку студента, формування в нього 

метакогнітивних умінь. Тьютор є викладачем особливого типу, який відіграє 

роль консультанта, наставника, організатора самостійної діяльності студентів 

з опанування змісту навчальних курсів та особистісно-професійному розвитку 

і саморозвитку [35].  

Основними функціями тьютора у вищій школі є такі: 1) функція 

забезпечення опанування знаннями (педагогічна підтримка має забезпечувати 
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розуміння навчального матеріалу та стимулювання відпрацювання нових 

способів поведінки); 2) організаційна, що включає координацію студента з 

освітнім закладом, студентів між собою, організацію взаємного навчання, 

керування послідовністю та часом навчання; 3) комунікативна функція, що 

пов’язана зі здійсненням спілкування студентів, управлінням груповою 

динамікою, розподілом групових ролей; 4) мотиваційна функція – створення 

умов для підвищення мотивації навчально-професійної діяльності та мотивації 

особистісно-професійного саморозвитку, надання допомоги в усвідомленні 

особистісних перспектив, пов’язаних з навчанням; 5) моніторингу та 

контролю, що спрямована на визначення індивідуальних утруднень студентів, 

допомога у подоланні цих утруднень, здійснення покрокового моніторингу 

діяльності студентів, оцінки досягнення.  

Як зазначає В.Ф. Габдулхаков, у своїй діяльності тьютор втілює цінності 

свободи, самовизначення, осмисленого ставлення людини до свого життя, 

свого майбутнього, перспективам; тьютор виконує завдання гуманітаризації 

освіти: він має навчити студента змінювати себе у відповідності до своїх цілей 

та образом майбутнього, бачити себе як потенціал, ресурс; тьютор має 

супроводжувати процес проектування та побудови студентами власної 

освітньої траєкторії [35]. 

Принципова дидактична відмінність викладача від тьютора полягає у 

тому, що викладач у перш чергу транслює інформацію та досвід студентам, 

тобто здійснює процес викладання. Тьютор забезпечує процес навчання, тобто 

діяльність самих студентів. Викладач робить акцент на змістовному аспекті 

навчального процесу, в той час як тьютор концентрує увагу на практичних 

аспектах діяльності студентів, сприяє засвоєнню отриманої інформації та 

сформованих умінь [35]. Тьютор у закладі вищої освіти – це фахівець в області 

організації освіти та самоосвіти; педагог, який здійснює загальне керівництво 

самостійної позааудиторної роботи студентів [180]. Його головна роль і 

полягає у створенні такого освітнього середовища, що забезпечить ефективне 

професійне навчання майбутніх фахівців та їх особистісно-професійний 
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розвиток. Саме у такому сенсі система тьюторства була реалізована в 

англійських університетах, де я була започаткована. 

Смисл тьюторинга – у координації, забезпеченні, підтримці та 

моніторингу учіння (не научання та навчання) студентів як цілеспрямованого, 

свідомого, самостійного процесу здобуття професійних знань та вмінь, 

розвитку професійно значущих якостей. 

Отже, саме тьюторинг є тією освітньою формою, яка забезпечує 

розвиток метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів завдяки своєї 

пролонгованості, всебічності, багатофункціональності, орієнтації на 

самоосвітню діяльність студентів, їх особистісно-професійний саморозвиток.  

Багато років тому тьюторинг сприймався та здійснювався тільки в 

індивідуальній формі, як репетиторство, індивідуальне консультування тощо. 

На сьогодні серед форм тьюторинга виокремлюються: індивідуальні та 

групові форми, в очній та дистанційній формі, асинхронний та в реальному 

часі [153]. Найбільш ефективними методами роботи тьютора у студентській 

групі вважаються: індивідуальна та групова тьюторська консультація, 

тьюторіал (навчальний тьюторський семінар), тьюторинг (тьюторський 

тренінг), тьюторіада (великі комунікаційні події як-то презентації, круглі 

столи, діяльнісна ігри, конференції, виставки) [34]. 

Отже, механізмом створення метакогнітивного освітнього середовища є 

запровадження системи тьюторинга у процесі професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів. 

Тьюторинг у професійній підготовці студентів-дизайнерів з метою 

формування в них метакогнітивних умінь реалізовувався нами за трьома 

етапами:  

1) орієнтаційним, що передбачав виявлення очікувань студентів щодо 

метакогнітивного навчання, співвіднесення можливостей навчальних програм 

та можливостей студентів; виявлення первинного рівня розвиненості 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів; проектування індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку студентів; 
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2) активізаційним, який був спрямований на підтримку мотиваційних та 

пізнавальних ресурсів студентів щодо розвитку в них метакогнітивних умінь; 

забезпечення поступового переходу з першого на третій етап формування 

метакогнітивних умінь; активізацію самоосвітньої діяльності студентів;  

3) корекційно-оцінним, що передбачав забезпечення діагностики та 

самодіагностики сформованості метакогнітивних умінь студентів, 

проектування професійного розвитку на подальші етапи професійного 

навчання та діяльності. 

На першому етапі тьюторинга основними формами роботи були такі:  

 - TED-конференція (за типом Technology Entertainment Design;– 

проекту, презентуючому «Ідеї, варті поширення»), присвячена проблемі 

метакогнітивних знань та вмінь дизайнерів з теми «Метакогнітивні процеси – 

детермінанта дизайн-діяльності фахівця». Конференція, яка проходила після 

навчальних занять, була присвячена Дню науки, була побудована як лінійка 

коротких виступів (до 10 хвилин) з проблемної теми практичної орієнтації. На 

конференцію зі своїми доповідями були запрошені і виступали спікерами вже 

працюючі дизайнери, викладачі, студенти старших курсів. Проведення TED-

конференції було спрямовано на: 1) забезпечення мотивації та пізнавального 

інтересу студентів з проблеми метакогніцій та метакогнітивного навчання, 

«емоційне зараження»; 2) загальну орієнтацію майбутніх дизайнерів у 

проблемі, знайомство з понятійним апаратом; 3) активізацію самостійної 

освітньої діяльності, у тому числі – наукової; 

 - групове консультування, що проходило у формі групи професійної 

взаємодопомоги - спільного обговорення та пошуку рішень різних 

проблемних ситуацій: навчальних, навчально-професійних та особистісних, 

що відбувається у ситуації взаємопідтримки, взаємодопомоги, взаємоповаги, 

різних позицій і прав. На перших консультаціях обговорення будувалось за 

проблемною ситуацією, підготовленою тьютором, а далі студенти самі 

пропонували ситуації для спільного відпрацювання. Зустрічі відбувалися 

кожного тижня тривалістю 1-2 години.  
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На другому та третьому етапах головними формами роботи були: 

 - тьюторіал або система позааудиторних навчальних занять, що 

об’єднані єдиною темою. Тьюторіал проводився паралельно з курсом 

«Формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів» і передбачав 

додаткове відпрацювання самостійних робіт студентів, забезпечення 

коректного використання ними запропонованими освітніми ресурсами, в тому 

числі – програм метакогнітивного навчання; 

 - постійно діюча студентська дизайн-студія «Уперед!», у межах якої 

реалізуються такі форми організації навчання як коворкінг, інтелектуальні гра 

«Дебати», ділові ігри, дискусії, елементи тренінгових занять тощо. Зустрічі у 

межах постійно діючої студентської дизайн-студії проводились систематично 

з періодичністю 1 раз на тиждень протягом 1-3 годин. 

Так, у межах коворкінгу «Разом!» (від англ. Co-working – спільна 

робота), який є традиційною формою роботи як для дизайнерів-

індивідуалістів, так і дизайнерських груп у всьому світі; він забезпечує 

реалізацію механізмів вербалізації та рефлексії мисленнєвої діяльності 

студентів у процесі спільного вирішення творчих проектних завдань.  

Крім того, був застосований метод метакогнітивних пауз, який 

передбачав призупинення предметної діяльності (наприклад, виконання 

завдань з таких дисциплін як «Рисунок» та «Основи дизайну») та здійснення 

метакогнітивного аналізу завдяки таким запитанням як: Що я зараз роблю? 

Про що я думаю? Яка мета моєї мисленнєвої діяльності? Які методи я 

використовую зараз для досягнення мети? Як я оцінюю зараз мою мисленнєву 

діяльність? Чи потрібні мені зараз мисленнєві відходи? Яка їх мета? тощо. 

У межах роботи дизайн-студії були проведені такі педагогічні заходи як: 

інтелектуальна гра «Дебати», ділова гра «Лялька у подарунок». 

Інтелектуальна гра «Дебати» з теми «Двоповерхова рефлексія 

(рефлексія рефлексії) є професійною якістю фахівця-дизайнера», яка є 

особливою формою дискусії за певними правилами та забезпечує: формування 

у студентів установки на глибокий та всебічний розгляд питання щодо 
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сутності рефлексії та метарефлексії, розвиток уміння аналізувати та 

співвідносити різні ідеї та події, формулювати гіпотези та визначати механізм 

їх побудови, роботи обґрунтовані висновки, вибудовувати ланцюги доводів; 

формування вміння концентруватися на суті проблеми; аналізувати хід власної 

діяльності з вирішення проблеми; здійснювати аналіз власного мислення та 

його можливих помилок. Суддями у дебатах були викладачі як загально 

професійних, так і фахових дисциплін. Так, інтелектуальна гра проводилася за 

трьома етапами:  

1) організаційно-підготовчим, протягом якого студенти за випадковим 

принципом розподіляються на групи, отримують тему та роль 

(стверджувальну чи заперечувальну; спікер чи відповідальний за презентацію, 

виступ; таймкіпер – відповідальний за дотримання правил та принципів 

дебатів), знайомляться з правилами та принципами ведення дебатів, працюють 

над необхідною інформацією для формулювання аргументів/контраргументів, 

здійснюють візуалізацію своєї позиції.  

Для підготовки до дебатів студентам пропонувалася опорна схема 

рефлексивних запитань, а саме: Як побудувати процес підготовки до дебатів? 

Які існують етапи підготовки? Яку мету потрібно поставити? Чому ми 

погоджуємося/ не погоджуємося з темою? Які основні проблеми містить тема? 

Які існують різні погляди щодо проблеми, зазначеної у темі? Які приклади 

можна навести? Які можуть бути заперечувальні аргументи? Як правильно 

презентувати докази? 

Студенти мали підготуватися до презентації своїх аргументів за таким 

алгоритмом: 1) вітання, презентація команди та спікера; 2) висунення 

критерію; 3) аргументація, докази та заперечення; 4) завершення, рефлексія; 

5) висловлення подяки; 

2) власне ігровим, на якому відбуваються дебати двох команд за такими 

стадіями: орієнтації (адаптація учасників дискусії, формування установки на 

рішення), оцінки (співставлення, конфронтація ідей), консолідації 

(відпрацювання певних думок, позицій, рішень) та рефлексії (підведення 
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підсумків, аналіз проведених дебатів, аргументів та контраргументів, їх 

презентації, а також поведінки команд); 

3) підсумковим, на якому здійснюється рефлексивний аналіз студентами 

власної діяльності у процесі підготовки та проведення дискусії з акцентом на 

метакогнітивний аналіз, визначення механізмів метапроцесів та 

метакогнітивних умінь, необхідних для перемоги у дебатах. 

З метою моделювання проблемної професійної ситуації та 

відпрацювання усіх груп метакогнітивних умінь, їх генералізації, а також 

розвитку комунікативних якостей майбутніх дизайнерів у межах роботи 

дизайн-студії були організовані та проведені ділові ігри «Лялька у подарунок» 

та «Шукаємо дизайнера».  

Основними принципами конструювання ділової гри були визначені такі 

(за А.О. Вербицьким [29]): імітаційного моделювання конкретної професійної 

ситуації; ігрового моделювання змісту, форм та методів професійної 

діяльності; спільної діяльності; діалогічності; проблемності змісту; 

двоплановості (спрямованості як на опанування вузько професійними 

знаннями та вміннями, так і на формування та генералізацію метакогнітивних 

умінь); актуалізації рефлексії. 

Зміст проблемної ситуації ділової гри для студентів-дизайнерів «Лялька 

у подарунок» полягав у наступному: Мама трирічної дівчинки звернулася до 

дизайнерського бюро із замовленням щодо виготовлення на новий рік для її 

доньки особливої ляльки, аналогів якої вона (мама) б натепер не бачила: 

лялька має бути розвивальною для дитини, цікавою, привабливою, крім того 

такою, щоб з нею донька могла спати, гуляти, їсти, купатися, ходити на 

розвивальні заняття, тобто бути завжди у доньки. 

Студенти розподілялися на міні-групи за випадковим принципом, а 

також серед них обирались ті, хто виконують ролі замовниці - мати дівчинки, 

батька, експерта дитячих іграшок, експерта-дизайнера, педагога дошкільного 

навчального закладу. Причому, мати та батько дівчинки отримали установку 

на постійні уточнення, зміни свого замовлення. 
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Ділова гра «Шукаємо дизайнера» була побудована на основі роботи з 

декількома реальними професійним ситуаціями пошуку фахівців-дизайнерів 

за оголошеннями, а саме: 

1) «компанія з виробництва садового інвентарю (граблі, лопати, 

плоскорези) терміново шукає дизайнера для створення бренд 

персонажу, візуалізації та просунення товарів на ринку; 

2) «компанія шукає дизайнера для створення логотипу кафе з назвою 

«МухоморКава», необхідно, щоб логотип був як персонаж та 

відповідав назві, яскравим та добре запам’ятовувався; 

передбачається, що логотип буде наноситися на посуд, серветки та 

інші предмети кафе; 

3) «компанія терміново шукає дизайнера для вироблення та 

оформлення стаканчика для морозива, щоб його могли їсти люди з 

порушеннями координації рук»; 

4) «компанія шукає дизайнера для створення логотипу магазину 

біжутерії з назвою «Голова професора Доуеля»». 

В процесі ділової гри кожен студент мав здійснити: аналіз проблемної 

ситуації з виокремленням проблеми, її ознак; сформулювати мету та завдання 

своєї діяльності; визначити критерії успішного результату; відпрацювати 

способи та засоби вирішення проблеми; прийняти рішення щодо шляху 

вирішення проблеми; визначити використану стратегію прийняття рішення; 

схематизувати план та програму вирішення проблеми; здійснити відповідні 

практичні дії; сформулювати висновки щодо власної діяльності; 

проаналізувати процес власної миследіяльності з вирішення проблеми, знайти 

мисленнєві помилки.  

 Важливим у процесі прийняття рішення у ділових іграх було визначення 

тих евристик, виникнення яких провокував зміст завдання дизайнеру та 

визначення шляхів їх конструктивного використання, а також аналізу 

проблемної ситуації в аспекті їх часових меж і планування і програмування, 

відповідно, власної мисленнєвої діяльності. 
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 Отже, впровадження вищезазначених педагогічних заходів створило 

сукупність таких організаційних, соціальних та психолого-педагогічних умов, 

що забезпечують успішне метакогнітивне навчання студентів-дизайнерів у 

процесі професійної підготовки і створюють особливе метакогнітивне освітнє 

середовище у вищому навчальному закладі. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз науково-методичних засад формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки дає змогу зробити такі загальні висновки до розділу. 

1. Відповідно до вимог наукового дослідження, а також згідно з 

положеннями загальнонаукової (системний та синергетичний підходи), 

спеціальнонаукової (гуманістичний, діяльнісний, контекстний, 

компетентнісний, акмеологічний, системомиследіяльнісний і рефлексивні 

підходи) та конкретнонаукової (концепція І.Я. Лернера щодо способів та 

рівнів засвоєння змісту освіти та концепція дидактичної евристики 

А.В. Хуторського) методологій, побудовано структурну модель формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки, яка складається таких блоків: 1) цільовий, що відображає мету та 

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

педагогічні умови, етапи, а також форми і методи; 3) результативний, що 

відображає критерії, показники та рівні сформованості метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки.  

2. Метою професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищому 

навчальному закладі визначено формування в них метакогнітивних умінь, що 

передбачає вирішення таких завдань: 1) формування метакогнітивної 

обізнаності як системи професійних знань, що створюють орієнтовну основу 

для відпрацювання способів метарегуляції їх діяльності; 2) формування 

системи первинних метакогнітивних умінь за всіма метакогніціями: 
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цілеутворення, антиципації, прийняття рішення, планування, програмування, 

контролю/самоконтролю; 3) формування метакогнітивного досвіду як 

генералізації метакогнітивних умінь у типових та нетипових ситуаціях. 

3. Основними принципами формування метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів є принципи: 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 оптимальності методів технік 

формування, контекстності, мотиваційного забезпечення, візуалізованості та 

об’єктивованості. 

4. Успішне формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у 

процесі професійної підготовки забезпечується сукупністю таких 

організаційно-педагогічних умов:  

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.  

Кожна із зазначених організаційно-педагогічних умов передбачає 

впровадження системи відповідних форм і методів педагогічного процесу, 

серед яких: 

 - лекційні, семінарські, практичні заняття у межах таких дисциплін 

навчального плану професійної підготовки студентів освітньої програми 

«Дизайн», спеціальності 022 (6.020207) «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» як «Основи науково-дослідної роботи» (2 семестр), «Психологія 

особистості» (4 семестр), «Психологія бізнесу» (5 семестр), які сконструйовані 

відповідно до освітніх метапредметів «Проблема», «Проектування», 

«Прийняття рішення» та «Рефлексія»; 
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 - спецкурс «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

дизайнерів», методи якого забезпечують актуалізацію головних механізмів 

метакогніцій майбутніх дизайнерів, а саме: нормування, вербалізації, 

об’єктивізації, схематизації, рефлексії (4 семестр); 

 - система тьюторингу як цілісного процесу навчально-професійного, 

психолого-педагогічного супроводу та підтримки розвитку студента, 

формування в нього метакогнітивних умінь, що передбачає проведення 

пролонгованих, багатофункціональних, орієнтованих на самоосвітню 

діяльність студентів та їх професійний саморозвиток освітніх заходів:  

 - TED-конференції «Метакогнітивні процеси – детермінанта дизайн-

діяльності фахівця»;  

 - консультування у формі групи професійної взаємодопомоги;  

 - тіьторіалу як системи позааудиторних навчальних занять, що 

об’єднані єдиною темою; 

 - постійно діюча студентська дизайн-студія «Уперед!», у межах якої 

проводяться новітні освітні методи: коворкінг «Разом!», інтелектуальна гра 

«Дебати» з теми «Двоповерхова рефлексія (рефлексія рефлексії) є 

професійною якістю фахівця-дизайнера», ділові ігри «Лялька у подарунок» та 

«Шукаємо дизайнера». 

Виокремлені методи формування метакогнітивних умінь визначаються 

головними механізмами актуалізації та розвитку метакогніцій - нормуванням, 

вербалізацією, об’єктивізацією, схематизацією та рефлексією. 

5. Критеріями сформованості метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів, які відображають результативний блок авторської модулі, є такі: 

1) усвідомленість дій – сформованість метакогнітивної обізнаності 

майбутніх дизайнерів як орієнтованої (інформаційної) основи їх дій; 

2) стійкість та повторюваність дій, які виявляються у збереженні дій та 

їх відтворенні у нових ситуаціях;  
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3) ефективність дій – результативність кожної групи метакогнітивних 

умінь, що виявляється у досягненні визначеного етапами дизайнерської 

діяльності результатом. 

Рівнями сформованості метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів 

визначені такі: початковий, що характеризується: неусвідомленістю 

студентом сутності метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів 

актуалізації та розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової 

діяльності; нестійкості та ситуативності метакогнітивних умінь, нездатності їх 

актуалізації у нових, незвичних ситуаціях; їх неефективності, 

нерезультативності; середній, який виявляється у: недостатній усвідомленості 

студентом сутності метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів 

актуалізації та розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової 

діяльності (недостатня повнота, системність знань); ситуативності 

метакогнітивних умінь, їх відтворенні з підказкою, нестійкій здатності 

актуалізації у нових, незвичних ситуаціях; їх недостатній ефективності; 

високий, який характеризується усвідомленістю студентом сутності 

метакогніцій та метакогнітивних умінь дизайнера, методів актуалізації та 

розвитку метакогнітивних умінь, рефлексії власної розумової діяльності 

(повнота, системність, дієвість знань); стійкості та повторюваності 

метакогнітивних умінь у різних. нетипових ситуаціях, їх ефективності. 

Отже, побудована структурна модель формування метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки, відповідно 

вимогам наукового дослідження, вимагає її апробації у вищому навчальному 

закладі, що і буде описано у наступному розділі. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [2; 6; 8]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІТИВНИХ 

УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

 3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Вирішення завдань дисертаційного дослідження вимагає здійснення 

експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов формування 

метакогнітивних у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. 

Яка, відповідно до вимог педагогічного експерименту  - спеціального 

внесення в педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до 

завдання дослідження та гіпотези (С.У. Гончаренко [44]  та ін.), має 

здійснюватися у декілька етапів.  

Відтак, педагогічний експеримент передбачав проведення: 

1) констатувального етапу, на якому вивчалося педагогічне явище 

(сформованість метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів) в умовах дії 

існуючого складу факторів; 2) формувального етапу, який був спрямований на 

впровадження визначених експериментальних факторів (організаційно-

педагогічних умов) та 3) контрольного етапу, що передбачав вивчення явища 

після введення в дію експериментальних факторів. 

Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження, яке 

проводилось протягом 2013-2014 років серед студентів спеціальності 6.020207 

– Дизайн декількох вітчизняних ВНЗ (Класичний приватний університет, 

м. Запоріжжя, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 

у м. Мелітополь Запорізької області) та за допомогою он-лайн опитування. У 

пілотному дослідженні взяли участь 186 студентів-бакалаврів (26 студентів І 
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курсу, 35 – 2 курсу навчання, 73 – 3 курсу та 52 – 4 курсу) . Воно дало змогу 

визначити актуальність теми дисертаційної роботи, ступінь усвідомленості 

студентами метакогнітивних процесів, а також виявити можливі шляхи 

вирішення існуючої проблеми. Пілотне дослідження здійснювалось за 

допомогою розробленої анкети (Додаток Б).  

Так, 100% опитаних студентів зазначили про необхідність оволодіння 

майбутнім дизайнером у процесі навчання у ВНЗ загальними технологіями 

вирішення життєвих та професійних проблем, уміннями керувати власною 

розумовою діяльністю. На запитання анкети «Чи погоджуєтесь Ви з тим, що 

для розвитку у майбутнього дизайнера вмінь цілепокладання, прийняття 

рішення, планування, програмування тощо потрібні спеціально організовані 

освітні заходи?» також 100% студентів дали позитивну відповідь. 

Серед загальних умінь дизайнера, якими він має володіти для вирішення 

професійних проблем студентами були названі такі: вміння знаходити нові 

рішення, обґрунтовувати власні думки, «малювати» думки, обґрунтовувати 

прийняті рішення, моделювати діяльність, правильно думати, висловлювати 

власну думку, організовувати власне навчання, аналізувати нове у дизайні 

тощо (рис. 3.1). 

 

 Рис. 3.1. Розуміння студентами загальних вмінь дизайнера, 

необхідних для вирішення професійних проблем  
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На запитання «Як Ви розумієте таке поняття як метакогнітивні вміння?» 

були отримані такі відповіді студентів (рис. 3.2), які свідчать про недостатній 

рівень метакогнітивної обізнаності майбутніх дизайнерів, а саме: здійснювати 

діяльність у складних ситуаціях; нестандартне мислення; керувати часом; 

розуміння інформації; планування діяльності; аналізувати отримані знання та 

ін. 

 

 

 

На запитання «Чи використовувались у процесі Вашого професійного 

навчання методи розвитку метакогнітивних умінь, а саме: схематизація, 

письмова фіксація думок, моделювання, рефлексія діяльності, аналіз обмежень 

та переваг, аналіз прийняття рішення?» 5 % студентів не відповіли зовсім, 36% 

студентів обрали всі методи, 59% відмітили лише метод моделювання 

діяльності. 

На запитання «Які корективи необхідно внести у навчальний процес з 

метою підвищення ефективності професійної підготовки дизайнерів?»: 6,5% 

студентів зовсім не відповіли, 76% студентів зазначили про необхідність 

збільшення кількості практико зорієнтованих курсів, застосування новітніх 

Рис. 3.2. Розуміння студентами сутності метакогнітивних умінь 
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комп’ютерних технологій, 23% студентів  - про зменшення обсягу нефахових 

дисциплін (філософії, соціології та ін.) з причини їх некорисності, «даремно 

витраченого часу», 4% студентів – про необхідність введення курсів з основ 

самоменеджменту, саморозвитку. 

Цікаві дані були отримані з запитання щодо самооцінки студентами 

рівня власної підготовленості до здійснення цілепокладання, прийняття 

рішення, планування, програмування самоконтролю. Так, студенти мали 

оцінити власну підготовленість за 10-бальною шкалою: від 1 - найнижчий 

рівень підготовленості до 10 – найвищий рівень. Так, самооцінку на рівні від 1 

до 5 та 10 не обрав жоден із студентів, оцінку 6 обрали 53% студентів, оцінку 

7 – 32% опитаних, оцінку 8 – 10% та оцінку 9 – 5% майбутніх дизайнерів. Це 

свідчить про достатньо високий рівень самооцінки студентів щодо власної 

підготовленості до здійснення метакогнітивних процесів без достатнього 

усвідомлення їх сутності. Таким чином, необхідно наголосити на важливості 

формування в студентів знань щодо власної мисленнєвої діяльності, 

механізмів проблематизації та рефлексивних умінь. 

Отже, результати пілотного дослідження дали змогу окреслити шляхи 

подальшого наукового пошуку. 

Здійснений аналіз стану проблеми на теоретичному й емпіричному 

рівнях дав змогу визначити зміст педагогічного експерименту, який, у свою 

чергу, вимагав знаходження надійних методів діагностики сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх фахівців - розробки комплексу 

діагностичних методик, за результатами застосування яких ставало можливим 

порівняння отриманих результатів до та після реалізації формувальних заходів 

і формулювання наукових висновків. 

Складність метакогнітивних процесів, для яких необхідним є визначення 

шляхів їх об’єктивізації, тобто опредмечування, виявлення, зумовила 

необхідність здійснення аналізу існуючих наукових підходів до їх 

діагностики. Адже, як зазначав А.В. Карпов, підбір адекватного предмету 
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дослідження діагностичного інструментарію є найважливішою методичною 

проблемою дослідження особливостей метапізнання [83, с. 35].  

Результати вивчення існуючих наукових досліджень метакогнітивної 

діяльності дали змогу виокремити три основних підходи до її діагностування: 

діяльнісний, вербальний та особистісний, в яких застосовуються різні 

механізми об’єктивізації. 

Так, у діяльнісному підході для діагностики метакогнітивних процесів 

застосовуються різного типу задачі та проблемні ситуації, вирішення яких 

визначає особливості розвитку метакогнітивних процесів. Використовується і 

метод спостереження за людиною, яка вирішує проблемні ситуації: одним з 

варіантів таких методик є Карта інтерактивного спостереження пізнавального 

стилю» (IOSI) Рейда и Гівена. 

Вербальний підхід ґрунтується на положенні про первинність механізму 

вербалізації метакогнітивної діяльності для її виявлення. Відтак, методи 

діагностики будуються на основі словесних самозвітів, мислення «вголос» та 

методів «метакогнітивних записів».  

Особистісний підхід передбачає використання опитувальників для 

діагностики метакогнітивних процесів, причому ці опитувальники 

спрямовуються як на самоспостереження людиною за своїми мисленнєвими 

процесами, так і на визначення особливостей розвитку деяких особистісних 

властивостей, передусім. рефлексивності. 

Однією з перших тестових методик стала методика MIA (Metamemory in 

Adults), створена Діксоном та Халтчем, яка дозволяє визначити рівень знань 

людини стосовно своєї метапам’яті та рівень розвитку певних особистісних 

властивостей, які її визначають: тривожність та ін. 

До комплексу діагностичних процедур, що спрямовані на виявлення 

зв’язків між особистісними якостями людини, її когнітивними стилями, 

стилями навчання та метакогнітивними стратегіями, відносяться три 

діагностичних інструменти, які визнані надійними та валідними, а саме: 
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методика «Аналіз когнітивних стратегій» Р. Райдинга, методика «Тест 

підходів до навчання» Ентуістла та Тест Майєрас-Бриггса [85, с. 37]. 

Наша позиція базується на тому, що визначення рівня сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів не може відбуватися за 

положеннями одного з розглянутих вище підходів, вона має бути 

комплексною, різноспрямованою, включати надійні і валідні методики, а 

також мати розвивальний, дидактичний і психогігієнічний характер. Крім 

того, діагностика має забезпечити виявлення як метакогнітивної обізнаності – 

метакогнітивних знань, так і метакогнітивних умінь у студентів-дизайнерів.  

Отже, саме для цього нами був розроблений комплекс методик, до якого 

увійшли:  

1) авторський дидактичний тест «Що я знаю про метакогнітивні 

процеси?», спрямований на визначення рівня сформованості метакогнітивної 

обізнаності студентів як орієнтувальної / інформаційної основи умінь. Він 

містить 20 запитань закритої форми і побудований відповідно до вимог 

сучасної тестології (Додаток В); 

2) Опитувальник метакогнітивної включеності у діяльність 

(Metacognitive Awareness Inventory), спрямований на визначення рівня 

розвитку метакогнітивних умінь та ступеню їх супроводу діяльності. 

Опитувальник дає змогу визначити ступінь генералізації метакогнітивних 

умінь у різних видах діяльності (Додаток Г). 

Методика складається з 52 тверджень, кожне з яких піддослідний 

оцінює за шкалою: 1 – абсолютно не погоджуюсь, ні; 2 – скоріше не 

погоджуюсь, скоріші ні; 3 – не знаю; 4 – скоріше погоджуюсь, скоріше так; 5 – 

абсолютно погоджуюсь, так. Оцінка результатів відбувається через 

розрахунок простої суми балів з максимальною – 260 (до 174 балів – низький 

рівень, 175-185 – середній рівень та від 186 – високий рівень); 

3) Шкала самооцінки метакогнітивної поведінки ЛаКоста (Додаток Д), 

яка рекомендована саме для використання як індикатор рівня сформованості 

метакогнітивних стратегій у ситуації цілеспрямованого навчання та для 



173 

діагностики профілю метакогнітивних стратегій у фахівців, які 

використовують їх у професійній діяльності. Адже саме зазначені у методиці 

метакогнітивні стратегії віддзеркалюють виокремлені нами механізми 

актуалізації метакогніцій (об’єктивізація, схематизація, нормування, 

вербалізація, рефлексія). Важливим для нашого дослідження є і те, що ця 

методика має дидактичний характер і стимулює мисленнєву, рефлексивну 

діяльність опитуваного, проблематизує ситуацію, наштовхує на міркування 

про існуючі метакогнітивні механізми/стратегії. Шкала складається з 12 

тверджень, які визначають ступінь генералізації метакогнітивних умінь, 

оскільки піддослідний обирає частоту їх використання (5 - дуже часто; 4 – 

часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – дуже рідко) у різних ситуаціях. Результат 

підраховується як проста сума балів з максимальною до 60 (до 21 балів – 

низький рівень, 22-43 бали – середній рівень, від 44 і вище – високий рівень);  

4) авторська Методика експертної оцінки метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів (Додаток Ж), яка передбачає за допомогою розробленої 

Карти оцінки сформованості метакогнітивних умінь, що містить показники 

оцінювання метакогнітивних умінь (з кожної групи: вміння формулювати 

мету власної розумової діяльності та конкретизувати її у завданнях; вміння 

створювати модель вирішення проблемної ситуації, схематизувати власний 

процес вирішення проблемної ситуації; вміння аналізувати тип прийняття 

рішення та визначити можливі помилки; вміння здійснювати мисленнєві 

відходи; здійснювати аналіз власної розумової діяльності, рефлексії рефлексії) 

за критерієм ефективності дії. 

Кожне вміння, яке є базовим за кожною групою метакогнітивних умінь 

оцінюється експертом за 3 бальною шкалою (3 – повне усвідомлення, 

ефективність дії; 2 – часткове усвідомлення, ефективність дії, 1 – 

неусвідомленість, неефективність дії). Результат підраховується як проста 

сума балів з максимальною 15 балів (до 5 – низький рівень, від 6 до 10 – 

середній рівень, вище 10 – високий рівень); 
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5) Методика діагностики рефлексивності А.В. Карпова, 

В.В. Понамарьової (Додаток З), яка є надійним та валідним інструментом [83], 

що забезпечує вимірювання рівня розвиненості рефлексивності. Методика 

складається з 27 тверджень, кожен із яких піддослідний оцінює за шкалою: 1 – 

абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше 

вірно; 6 – вірно; 7 – стовідсотково вірно. Результат підраховується як проста 

сума балів з максимальною 189 балів (до 114 – низький рівень, 115 – 139 – 

середній рівень, від 140 – високий рівень). 

Отже, зазначений комплекс діагностичних методик дав змогу емпірично 

виявити рівень сформованості метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів 

у процесі професійної підготовки, що і було здійснено на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту. 

Педагогічний експеримент здійснювався протягом 2014-2016 років на 

базі Економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного 

університету у м. Мелітополь Запорізької області, Запорізького національного 

університету, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Він 

проводився за лонгітюдною (подовженою) формою, передбачав тривалий 

(протягом 2 та 3 курсів навчання, що зумовлено змінами у навчальному плані) 

вплив експериментальних факторів. До експериментальних груп увійшли 

студенти спеціальності 6.020207 – Дизайн Економіко-гуманітарного 

факультету Запорізького національного університету у м. Мелітополь 

Запорізької області: експериментальна група ЕГ1 – 14 студентів, ЕГ2 – 21 

студент, ЕГ3 – 16 студентів. До контрольних груп увійшли студенти 

спеціальності 6.020207 – Дизайн Класичного приватного університету 

м. Запоріжжя, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара: 

КГ1 – 15 студентів, КГ2 – 20 студентів, КГ3 – 18 студентів. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами 

констатувального етапу педагогічного експерименту, дали змогу зробити 
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висновок про однорідність рівнів сформованості метакогнітивних умінь у 

студентів-дизайнерів експериментальних та контрольних груп. 

Формувальний етап педагогічного експерименту, як нами вже було 

зазначено, передбачав упровадження спеціальних освітніх заходів, що 

забезпечують реалізацію визначених організаційно-педагогічних умов. Він 

проводився нами у декілька підетапів, що відповідають етапам навчальної 

діяльності, а саме: 

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 етапі були 

такі:  

а) TED-конференція «Метакогнітивні процеси – детермінанта дизайн-

діяльності фахівця», яка проводилась з метою занурення студентів у науковий 

простір сучасного метакогнітивізму, стимулювання інтересу до інноваційних 

наукових розробок; налаштування на роботу в активному освітньому 

середовищі (Додаток К); 

б) освітні заходи у межах діяльності постійно діючої студентської 

дизайн-студії «Уперед!», а саме: 

 - відкриття коворкінгу «Разом!», який і є особливою формою організації 

робочого навчального простору, формування метакогнітивного освітнього 

середовища, що дає змогу максимально комфортно (у фізичному, 

психологічному і соціальному аспектах) та ефективно здійснювати свою 

навчально-професійну діяльність, стимулювати продуктивне спілкування між 

студентами, активізувати процеси саморозвитку та самонавчання завдяки 

особливому соціально-психологічному клімату.  

Зазначимо, що саме явище коворкінгу у сучасній науці та практиці 

розуміють у декількох смислах: як спільна оренда приміщення з метою 

зручності роботи працівників різних сфер діяльності; як модель організації 
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робочого простору, що дозволяє ефективно працювати вільним та незалежним 

працівникам [13]; принцип організації робочого простору, що забезпечує 

активізацію мисленнєвої діяльності фахівців, їх творчого потенціалу, 

розкриттю внутрішніх ресурсів завдяки особливій атмосфері вільного, 

толерантного та дружнього співробітництва [12]. Саме в третьому аспекті ми 

розуміємо сутність коворкінгу як особливої форми організації освітнього 

процесу у вищій школі.  

Коворкінг передбачав створення умов для появи серендіпності 

/серендіпіти, від англ. serendipity ( відносно новий термін у сучасній науці), що 

означає здатність роботи відкриття випадково, непрогнозуємо; стан людини у 

момент здійснення такого відкриття; інтуїтивна прозорливість. Тобто умов для 

обміну досвідом, комфортного навколишнього середовища, взаємного 

навчання, об’єктивної оцінки результатів роботи з боку інших студентів, 

викладачів, фахівців, отримання різноманітної інформації. 

На першому етапі впровадження формувальних заходів студенти були 

ознайомлені з принципами коворкінгу, до яких нами віднесені такі базові 

положення: 1) інформаційної насиченості середовища (наявності електронних 

та паперових ресурсів); 2) недирективних форм взаємодії, діалогічності та 

рівності спілкування; 3) комфортних, дружніх, підтримувальних стосунків; 

4) свободи вибору (у методах, напрямах, сферах діяльності); 5) активності та 

суб’єктності (відповідальності, небайдужості).  

Крім того, були організовані тренінгові заняття з елементами соціально-

психологічного та комунікативного тренінгу, вправ на зняття психологічного 

напруження (Додаток Л). 

2) змістовий, який передбачав забезпечення умов для опанування 

студентами метакогнітивною обізнаністю та формування в них 

метакогнітивних умінь.  

На цьому етапі:  
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 - були впроваджені метапредметні теми «Проблема», «Проектування», 

«Прийняття рішення» та «Рефлексія» у межах таких дисциплін як «Основи 

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

 - реалізований спецкурс «Формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів» (Додаток М);  

 - проведені групові консультації у формі групи професійної 

взаємодопомоги (балінтовської групи), що спрямовані як на відпрацювання 

проблемних професійних або навчально-професійних ситуацій, а також на 

актуалізацію та відпрацювання метакогнітивних і рефлексивних механізмів. 

Основними принципами роботи були принципи: взаємопідтримки, поваги, 

вільного спілкування, особових суджень, рефлексії. Важливим аспектом цієї 

роботи стали форми «переносу», генералізації сформованих метакогнітивних 

умінь студентів з навчально-професійних ситуацій на життєві, особистісні та 

вузькопрофесійні, що передбачало запрошення на консультативні зустрічі 

фахівців інших сфер діяльності для моделювання різних проблемних ситуацій 

та відпрацювання механізмів метакогнітивних процесів; 

 - проведені тьюторіали із обговорення питань для самостійного 

опрацювання студентами за темами спецкурсу, відеосюжетів, практичних 

завдань; 

 - у межах роботи постійно діючої студентської дизайн-студії «Уперед!» 

проведені освітня інтелектуальна гра «Дебати» з теми «Двоповерхова 

рефлексія (рефлексія рефлексії) є професійною якістю фахівця-дизайнера», 

ділові ігри «Лялька у подарунок» та «Шукаємо дизайнера» (Додаток Н); 

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. На цьому етапі основними формувальними 

заходами були:  

 - виставка-презентація скетчбуків з теми «Щоденник мого професійного 

розвитку» (Додаток П), який був результатом дворічної роботи студентів та 
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виявляв не тільки їх спеціально професійні, власне дизайнерські вміння, але, в 

першу чергу, метакогнітивні вміння. Адже презентація-доповідь передбачала 

рефлексивний аналіз як предметної, так і розумової діяльності майбутніх 

фахівців, її мети, етапів, механізмів, чинників, отриманого результату; 

 - підсумкові тьюторіали з теми «Метакогнітивні уміння – у життя!» та 

групові консультації з тем «Моделі прийняття рішень у дії», «Розвиток 

метакогнітивних умінь: шляхи самовдосконалення».  

Контрольний етап педагогічного експерименту був спрямований на 

здійснення вторинної діагностики рівнів сформованості метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки за тим самим 

комплексом діагностичних методів. 

 

 3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

Впровадження визначених організаційно-педагогічних умов формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки завдяки реалізації вищезазначених освітніх заходів потребує 

порівняння кількісних і якісних показників первинної та вторинної 

діагностики для з’ясування характеру динаміки явища, яке вивчається. 

Отже, ґрунтуючись на визначених критеріях сформованості 

метакогнітивних умінь студентів-дизайнерів, як-то: 

1) усвідомленість дій – сформованість метакогнітивної обізнаності 

майбутніх дизайнерів як орієнтованої (інформаційної) основи їх дій; 

2) стійкість та повторюваність дій, які виявляються у збереженні дій та 

їх відтворенні у нових ситуаціях;  

3) ефективність дій – результативність кожної групи метакогнітивних 

умінь, що виявляється у досягненні визначеного етапами дизайнерської 

діяльності результатом, проаналізуємо отриману динаміку. 

Так, метакогнітивна обізнаність студентів діагностувалася за допомогою 

авторського дидактичного тесту «Що я знаю про метакогнітивні процеси?». 
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Якщо на констатувальному етапі 100% студентів усіх експериментальних груп 

виявили початковий рівень сформованості метакогнітивних знань, що не є 

випадковим, то на контрольному етапі визначена стійка позитивна динаміка 

сформованості метакогнітивних умінь: у ЕГ1 середній рівень виявили 78% 

студентів, високий – 22% студентів; у ЕГ2  - середній рівень – 76% студентів, 

високий – 24% майбутніх дизайнерів; у ЕГ3 середній рівень – 94% студентів, 

високий – 6% майбутніх фахівців (рис. 3.3). 

Отже, порівняння кількісних та якісних показників засвідчило про 

значні позитивні зміни у метакогнітивній обізнаності майбутніх дизайнерів як 

орієнтувальної / інформаційної основи їх метакогнітивних умінь. 

 

 

 

 

Стійкість та повторюваність метакогнітивних умінь студентів 

визначалась нами за результатами застосування таких діагностичних методик 

як: Опитувальник метакогнітивної включеності у діяльність (Metacognitive 

Awareness Inventory) та Шкала самооцінки метакогнітивної поведінки 

ЛаКоста. Порівняння діагностичних даних, отриманих на констатувальному та 

Рис. 3.3. Динаміка метакогнітивної обізнаності студентів за 

результатами формувального впливу 



180 

контрольному етапах дають змогу стверджувати про позитивну динаміку у 

якісних та кількісних показниках метакогнітивних умінь за цим критерієм. 

Так, за результатами застосування першої методики більшість 

студентів на констатувальному етапі виявили початковий (низький) рівень 

сформованості метакогнітивних умінь (ЕГ1 – 79% студентів, ЕГ2 – 86% 

студентів; ЕГ3 – 87% студентів), високий рівень сформованості не проявив 

жоден з опитуваних майбутніх фахівців. На контрольному етапі педагогічного 

експерименту нами виявлене значне зрушення у рівнях стійкості та 

повторюваності метакогнітивних умінь студентів: серед студентів ЕГ1 та ЕГ2 

57% виявили середній та 43% високий рівні; серед студентів ЕГ3 – 56%  

середній рівень та 31% - високий рівень. Тільки у ЕГ3 на контрольному 

діагностуванні 13% студентів виявили початковий рівень стійкості та 

повторюваності метакогнітивних умінь (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

За результатами другої методики (Шкала самооцінки метакогнітивної 

поведінки ЛаКоста) були отримані такі дані: на констатувальному етапі 

початковий (низький) рівень виявили у ЕГ1 64% студентів, у ЕГ2 – 71% 

Рис. 3.4. Динаміка сформованості метакогнітивних умінь студентів 

експериментальних груп за критерієм стійкості та повторюваності (за 

Опитувальником метакогнітивної включеності у діяльність) 
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студентів та у ЕГ3 – 75% студентів; середній рівень – у ЕГ1 – 36% студентів, у 

ЕГ2 – 29% студентів, у ЕГ3 – 25% студентів; високий рівень сформованості 

метакогнітивних умінь не було виявлено (рис. 3.5). Контрольний етап 

висвітлив значну позитивну динаміку середнього та високого рівнів 

сформованості метакогнітивних умінь: середній рівень сформованості у ЕГ1 

продіагностуваний у 71% студентів, у ЕГ2 – 81% студентів та у ЕГ3 – 62% 

майбутніх фахівців; високий рівень сформованості виявлений у ЕГ1 – 29% 

студентів, у ЕГ2 – 19% опитаних та у ЕГ3 – 25% майбутніх дизайнерів. 

 

 

 

 

 

 

Діагностика сформованості метакогнітивних умінь за критерієм їх 

ефективності здійснювалась за двома методиками: авторської Методики 

експертної оцінки метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів та Методики 

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

За результатами застосування першої методики початковий рівень 

виявлений у студентів ЕГ1 – 86%, ЕГ2 – 76%, ЕГ3 – 81%, середній рівень у 

студентів ЕГ1 – 14%, ЕГ2 - 24% та ЕГ3 – 19%. Високий рівень у жодного 

Рис. 3.5. Динаміка сформованості метакогнітивних умінь студентів 

експериментальних груп за критерієм стійкості та повторюваності (за Шкалою 

самооцінки метакогнітивної поведінки Ла Коста) 
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студента виявлений не був. Контрольне діагностування виявило позивну 

динаміку ефективності метакогнітивних змін, що виявляється у переважанні 

середнього та високого рівнів, а саме: у ЕГ1 78% студентів мають середній та 

22% високий рівень; у ЕГ2 – 66% - середній та 28% - високий рівень; у ЕГ3 – 

62% - середній та 38% - високий рівень. Початковий рівень сформованості 

метакогнітивних умінь виявлений тільки у одного студента ЕГ2 (це дорівнює 

1%) (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

Застосування Методики діагностики рефлексивності А.В. Карпова, 

В.В. Понамарьової дало змогу визначити ефективність метакогнітивних умінь 

майбутніх дизайнерів за ступенем виявлення рефлексивності, адже як нами 

було зазначено у попередніх підрозділах, саме рефлексія є головним, 

системоутворювальним механізмом метакогнітивних процесів, забезпечує їх 

актуалізацію, визначає розумову діяльність. 

Так, на первинному етапі діагностування було отримані дані, що 

свідчать про переважання початкового та середнього рівні розвиненості 

рефлексивності у майбутніх дизайнерів –початковий рівень виявили: у ЕГ1 – 

Рис. 3.6. Динаміка сформованості метакогнітивних умінь за критерієм їх 

ефективності (за Методикою експертної оцінки метакогнітивних умінь) 
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43% студентів, у ЕГ2 – 52% студентів, у ЕГ3 – 44% опитаних; середній рівень 

виявили: у ЕГ1 – 43% майбутніх фахівців, у ЕГ2 - 424% та у ЕГ3 – 44% 

студентів. Вторинне діагностування, проведене на контрольному етапі 

педагогічного експерименту засвідчили про позитивну динаміку рівнів 

рефлексивності, що виявилась у суттєвому зменшенні кількості студентів з 

початковим рівнем рефлексивності (в ЕГ1 – 7% опитаних, у ЕГ2 – 14% та у 

ЕГ3 – 12% студентів) та збільшенні студентів із високим рівнем 

рефлексивності (в ЕГ1 – 43%, в ЕГ2 – 24%, в ЕГ3 – 32% майбутніх фахівців) 

(рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

Отже, виявлена позитивна динаміка рівнів сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів за всіма критеріями за 

результатами впроваджених педагогічних заходів вимагають знаходження 

загального коефіцієнта вимірювання. Цей коефіцієнт ми визначили як середнє 

арифметичне всіх коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь за 

кожним критерієм. 

Рис. 3.7. Динаміка сформованості метакогнітивних умінь за критерієм їх 

ефективності (за Методикою діагностики рефлексивності А.В. Карпова, 

В.В. Понамарьової) 
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Оскільки загальний коефіцієнт сформованості метакогнітивних умінь 

у майбутніх дизайнерів (КМУ) є сумою коефіцієнтів за трьома критеріями: 

метакогнітивної обізнаності (КО), стійкості і повторюваності (КСП) та 

ефективності (КЕ), то він дорівнює:  

КМУ = КО + КСП + КЕ / 3,  

де: 

КМУ – загальний коефіцієнт сформованості метакогнітивних умінь; 

КО – коефіцієнт сформованості метакогнітивної обізнаності; 

КСП – коефіцієнт стійкості та повторюваності вмінь; 

КЕ – коефіцієнт ефективності вмінь. 

Оскільки коефіцієнт стійкості та повторюваності (КСП) та коефіцієнт 

ефективності (КЕ) є комплексними коефіцієнтами і складаються з двох 

показників, а саме:  

 - коефіцієнт стійкості та повторюваності вмінь складався з 

коефіцієнту, отриманого за Методикою включеності у діяльність (КСП1) та 

коефіцієнту за Шкалою самооцінки метакогнітивної поведінки (КСП2); 

 - коефіцієнт ефективності вмінь складався з коефіцієнту, що 

отриманий за Методикою експертної оцінки метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів (КЕ1) та коефіцієнтом за Методикою діагностики рефлексивності 

А.В. Карпова, В.В. Понамарьової (КЕ2), 

відтак, отримуємо формулу визначення загального коефіцієнта 

сформованості метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів: 

КМУ = (КО + (КСП1+КСП2)/2 + (КЕ1+КЕ2)/2) /3. 

Кожний із вищезазначених коефіцієнтів підраховуємо за формулою: 

Q

хпхрxm
К нсв 



 ,  

де: 

Q – загальний показник обсягу вибірки, який дорівнює сумі m, n, p; 

m – кількість показників із високим рівнем сформованості ознаки; 

вх   – вага ознаки; 
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р – кількість показників із середнім (достатнім) рівнем сформованості 

ознаки; 

сх  – вага ознаки; 

n – кількість показників з початковим рівнем сформованості ознаки; 

нх  – вага ознаки. 

Якщо вага показників із високим рівнем сформованості дорівнює 1, із 

середнім – 2
1

, з початковим – 0, то одержуємо формулу: 

Q

pm
К


 2

1

. 

Підрахування коефіцієнтів метакогнітивної обізнаності, стійкості і 

повторюваності та ефективності умінь дали змогу визначити загальний 

коефіцієнт сформованості метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту 

(табл. 3.1). 

 

Табл. 3.1 

Динаміка коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів (експериментальні групи) 

 Зріз 

Експериментальні групи 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

К
р

и
т
ер

ій
 

сф
о
р

м
о
в

а
н

о
ст

і 

м
ет

а
к

о
г
н

іт
и

в
н

и
х
 

у
м

ін
ь

  

Метакогнітивна 

обізнаність (КО) 
0 0,6 0 0,8 0 0,53 

Стійкість та 

повторюваність умінь 

(КСП) 

0,15 0,67 0,105 0,77 0,1 0,57 

Ефективність умінь (КЕ) 0,21 0,635 0,28 0,57 0,21 0,635 

 
Загальний коефіцієнт 

(КМУ) 
0,12 0,635 0,128 0,71 0,103 0,59 

 

Здійснений розподіл коефіцієнтів сформованості метакогнітивних 

умінь у майбутніх дизайнерів дає змогу стверджувати, що якщо коефіцієнт 
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знаходиться в межах від 0,00 до 0,32, то загальний рівень є початковим, якщо 

між 0,33 до 0,66 – середнім, якщо між 0,67 до 1,00 – високим. 

Отриманий загальний коефіцієнт коефіцієнтів сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів експериментальних груп за 

результатами контрольного зрізу дорівнює в ЕГ1 – 0,635, в ЕГ2 – 0,71, в ЕГ3 – 

0,59. Це свідчить про те, що вторинне вимірювання висвітлило середній і 

високий рівні сформованості всіх ознак порівняно з початковим, виявленим на 

первинному діагностуванні. 

Для оцінки достовірності різниці коефіцієнтів сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів експериментальних груп до та 

після впровадження формувальних заходів ми застосували методи 

математичної обробки даних, для чого нами був використаних метод парних 

порівнянь, який саме і дає змогу порівняти між собою два отримані 

коефіцієнти. Метод парних порівнянь передбачає застосування 

параметричного t-критерію Стьюдента для порявняння середних попарно 

зв’язаних величин для малих виборок (від 30 одиниць). 

Помилка різниці між середніми, підрахована за формулою 

 
 1

2







nn

dd
M d , дорівнює 0,7, критерій достовірності різниць коефіцієнтів – 

3,68. Табличне значення цього самого показника для 221  nnn  (для малої 

вибірки) і рівня значущості 1,0P  буде дорівнювати 1,860. Отже, виходячи з 

того, що отриманий експериментальним шляхом критерій достовірності 

різниць коефіцієнтів є значно більшим табличного, це дозволяє з упевненістю 

стверджувати про наявність статистично значущої різниці між результатами 

констатувального і контрольного зрізів. 

Порівняння коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у 

студентів контрольних груп дало змогу стверджувати, що статистично 

значущої різниці між ними не існує: як за результатами констатувального 

зрізу, так і контрольного виявлений загальний початковий рівень 

сформованості ознаки (табл. 3.2). 
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Так, загальний коефіцієнт сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів за результатами констатувального зрізу у групі КГ1 

дорівнював 0,101, у КГ2 - 0,11, у КГ3 - 0,11; за результатами контрольного 

зрізу у КГ1 - 0,21; у КГ2 - 0,186, у КГ3 – 0,213. Помилка різниці між середніми 

дорівнює 0,24, критерій достовірності – 1,13, що є значно меншим 

табличного. 

 

Табл. 3.2 

Динаміка коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів (контрольні групи) 

 Зріз 

Контрольні групи 

КГ1 КГ2 КГ3 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

К
р

и
т
ер

ій
 

сф
о
р

м
о
в

а
н

о
ст

і 

м
ет

а
к

о
г
н

іт
и

в
н

и
х
 у

м
ін

ь
  

Метакогнітивна 

обізнаність (КО) 
0 0,2 0 0,13 0 0,18 

Стійкість та 

повторюваність умінь 

(КСП) 

0,09 0,14 0,08 0,12 0,1 0,17 

Ефективність умінь (КЕ) 0,22 0,29 0,25 0,31 0,23 0,29 

 
Загальний коефіцієнт 

(КМУ) 
0,103 0,21 0,11 0,186 0,11 0,213 

 

Цілісну динаміку коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь 

у майбутніх дизайнерів експериментальних і контрольних груп за 

результатами констатувального та контрольного діагностування подано у 

табл. 3.3. та рис. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 



188 

Таблиця 3.3 

Динаміка коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів (експериментальні та контрольні групи) 

Критерій 

сформованості 

метакогнітивни

х умінь 

Експериментальні групи Контрольні групи 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 КГ1 КГ2 КГ3 

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  ), відсутність 

статистично значущої різниці відповідних коефіцієнтів студентів контрольних 

груп ( 860,113,1 1,01,0 таблtекспt  ), а також наяність статистично значущої різниці 

Рис. 3.8. Динаміка загальних коефіцієнтів сформованості 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів експериментальних і  

контрольних груп 
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коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь студентів 

експериментальних та контрольних груп ( 860,197,2 1,01,0 таблtекспt  ), засвідчила 

їх ефективність і доцільність. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Узагальнення результатів упровадження організаційно-педагогічних 

умов формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки дає підстави зробити такі основні висновки до розділу. 

1. Складність метакогнітивних процесів, для яких необхідним є 

визначення шляхів їх об’єктивізації, тобто опредмечування, виявлення, 

зумовила необхідність здійснення аналізу існуючих наукових підходів до їх 

діагностики. За результатами здійсненого аналізу наявного діагностичного 

інструментарію виокремлено такі основні підходи: діяльнісний, вербальний та 

особистісний, в яких застосовуються різні механізми об’єктивізації 

метакогнітивних процесів. Проте саме поєднання положень зазначених 

підходів дає змогу здійснити цілісну, різноспрямовану діагностику 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів, для чого і був розроблений 

комплекс методик, до якого увійшли: 1) авторський дидактичний тест «Що я 

знаю про метакогнітивні процеси?», спрямований на визначення рівня 

сформованості метакогнітивної обізнаності студентів як орієнтувальної / 

інформаційної основи умінь; 2) Опитувальник метакогнітивної включеності у 

діяльність (Metacognitive Awareness Inventory), спрямований на визначення 

рівня розвитку метакогнітивних умінь та ступеню їх супроводу діяльності; 

3) Шкала самооцінки метакогнітивної поведінки ЛаКоста, яка рекомендована 

саме для використання як індикатор рівня сформованості метакогнітивних 

стратегій у ситуації цілеспрямованого навчання; 4) авторська Методика 

експертної оцінки метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів, що дає змогу 

визначити ефективність їх метакогнітивних дій - виявляється в отриманні 

реального продукту мисленнєвої та діяльності предметної; 5) Методика 
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діагностики рефлексивності А.В. Карпова, В.В. Понамарьової, що забезпечує 

вимірювання рівня розвиненості рефлексивності як системоутворювального 

механізму метакогнітивних процесів. 

2. Педагогічний експеримент відбувався за трьома етапами: 

1) констатувальним, на якому вивчалося педагогічне явище (сформованість 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів) в умовах дії існуючого складу 

факторів, тобто первинний рівень сформованості; 2) формувальним, який був 

спрямований на впровадження визначених експериментальних факторів 

(організаційно-педагогічних умов) та 3) контрольним, що передбачав 

вивчення явища після введення в дію експериментальних факторів, тобто 

вторинний рівень сформованості. 

3. Формувальний етап педагогічного експерименту здійснювався у три 

підетапи: 

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 етапі були 

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

діяльності фахівця»; - освітні заходи у межах діяльності постійно діючої 

студентської дизайн-студії «Уперед!», а саме: відкриття коворкінгу «Разом!»;  

2) змістовий, який передбачав забезпечення умов для опанування 

студентами метакогнітивною обізнаністю та формування в них 

метакогнітивних умінь, що було реалізовано завдяки: - впровадженню 

метапредметнтих тем «Проблема», «Проектування», «Прийняття рішення» та 

«Рефлексія» у межах таких дисциплін 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 

(балінтовської групи) та тьюторіалів з обговоренням питань для самостійного 
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опрацювання студентами за темами спецкурсу, відеосюжетів, практичних 

завдань; - проведенню освітньої інтелектуальної гри «Дебати» та ділових ігор 

«Лялька у подарунок» та «Шукаємо дизайнера» у межах роботи постійно 

діючої студентської дизайн-студії «Уперед!; 

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. На цьому етапі основними формувальними 

заходами були: - виставка-презентація скетчбуків з теми «Щоденник мого 

професійного розвитку»;  - підсумкові тьюторіали та групові консультації. 

4. Застосування математичних методів опрацювання 

експериментальних даних дало змогу стверджувати про ефективність 

розроблених та впроваджених формувальних заходів. Отримана статистично 

значуща різниця коефіцієнтів сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів експериментальних груп за результатами 

констатувального та контрольного вимірювань, а також експериментальних і 

контрольних груп свідчить про ефективність розроблених і впроваджених 

організаційно-педагогічних заходів. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [2; 5; 6; 8]. 
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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. 

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. 

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 
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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 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 
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(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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

 

 

Спецкурс «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів» 

є складовою освітньої програми підготовки студентів спеціальності 022 

«Дизайн», спрямованої на формування метакогнітивної обізнаності та 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів. Спецкурс є базовим 

формувальним заходом, що разом з метапредметними темами «Проблема», 

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

загальнопрофесійної підготовки, а також тьюторингом як цілісним процесом 

навчально-професійного, психолого-педагогічного супроводу та підтримки 

особистісно-професійного розвитку студента становлять систему 

метакогнітивного навчання майбутніх дизайнерів.  

Метою курсу є формування метакогнітивної обізнаності, 

метакогнітивних умінь та метакогнітивного досвіду у студентів-майбутніх 

дизайнерів. 

Завданнями курсу є:  

1) формування у студентів позитивної мотивації щодо оволодіння 

метакогнітивною обізнаністю та метакогнітивними уміннями, активізація їх 

особистісно-професійного саморозвитку; 

2) формування у студентів цілісної метакогнітивної обізнаності як 

орієнтовної основи їх метакогнітивної діяльності; 

3) формування метакогнітивних умінь як способів метакогнітивної 

діяльності у типових та нетипових, нестандартних ситуаціях; 

4) актуалізація метакогнітивного досвіду - генералізації метакогнітивних 

умінь, їх екстраполяції у професійних проблемних ситуаціях; 

5) розвиток у студентів професійної рефлексії. 

У процесі вивчення курсу передбачається викладення лекційного курсу, 

проведення практичних занять, виконання студентами індивідуальних 

завдань. 

У результаті вивчення курсу студент має знати: 

 - сутність метакогніцій, метапізнання; 

 - загальнонаукові теорії метапізнання; 

 - структуру метакогніцій, джерела та механізми їх актуалізації;  

 - характеристику базових метакогніцій дизайнерів; 

 - особливості метакогнітивних умінь дизайнерів, механізми їх 

формування та розвитку; 

 - механізми саморозвитку метакогнітивних умінь; 

уміти: 

 - актуалізувати механізми розвитку метакогнітивних умінь; 
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 - здійснювати аналіз власної розумової діяльності за базовими 

метакогніціями; 

 - визначати способи метакогнітивної діяльності; 

 - аналізувати процес прийняття рішення; 

 - здійснювати цілісний рефлексивний аналіз власної діяльності. 

Програма курсу розрахована на 90 годин, з яких 30 аудиторних годин 

(14 годин лекційних, 16 годин практичних занять), 60 годин самостійної 

роботи студентів, включаючи 30 годин індивідуальної роботи. 

З метою надання допомоги студентам у самостійній роботі над 

засвоєнням матеріалу до кожної теми надається список рекомендованої 

літератури, додатки для опрацювання тем, самостійної дидактичної та 

психологічної діагностики. Матеріали допоможуть правильно орієнтуватися 

під час самостійної підготовки студента до лекції, практичного заняття, 

опрацювання літератури. Виконання запропонованих практичних завдань 

дасть змогу студентам не тільки сформувати певні нормативні орієнтири, а й 

необхідні вміння самоорганізації власної професійної діяльності.  

 

Тематичний зміст курсу  

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість годин 

Лекційне 

заняття 

Практичне 

заняття 

Модуль 1.  
Наукові основи розуміння сутності метакогніцій 

1 
Розвиток наукових уявлень про метакогніції 

людини 
2 2 

2 
Структурна організація метакогнітивних 

процесів 
2 2 

 Разом за модулем 4 4 

Модуль 2.  

Зміст метакогнітивних умінь дизайнерів як чинника їх професійної діяльності 

3 
Метакогнітивні уміння в структурі 

професійної компетентності дизайнера 
4 4 

 Разом за модулем 4 4 

Модуль 3.  

Розвиток метакогнітивних умінь дизайнерів: механізми, чинники, методи 

4 
Механізми та методи розвитку 

метакогнітивних умінь 
4 4 

5 
Самоорганізація розвитку метакогнітивних 

умінь 
2 4 

 Разом за модулем 6 8 
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 Всього 14 16 
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ДОДАТОК Б 

 

ОПИТУВАНИК 

Шановний колего! 

Просимо Вас виступити експертом у дослідженні, метою якого є вивчення 

особливостей професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Сподіваємось на Вашу 

відкритість та співпрацю. 

I. Будь ласка, зазначте Ваш: 

Вік_____________________    Стать ___________________      

Назву ВНЗ________________________________________________________ 

Спеціальність  ______________________________________ Курс _________ 

II. На Ваш погляд: 

1) Чи необхідно майбутньому дизайнеру у процесі навчання у ВНЗ оволодіти загальними 

технологіями вирішення життєвих та професійних проблем 

__________________________________________________________________ 

2) Якими загальними вміннями для вирішення професійних проблем повинен володіти 

майбутній дизайнер 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Чи погоджуєтесь Ви з тим, що для розвитку у майбутнього дизайнера вмінь 

цілепокладання, прийняття рішення, планування, програмування тощо потрібні 

цілеспрямовані, спеціально організовані освітні 

заходи____________________________________________________________ 

4) Як Ви розумієте таке поняття як метакогнітивні вміння (дайте власне визначення) 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5) Чи використовувались у процесі Вашого професійного навчання методи розвитку 

метакогнітивних умінь, такі як (поставте «+» чи «-»): 

 схематизація власної діяльності; 

 письмова фіксація власних думок; 

 моделювання власної діяльності; 

 рефлексія власної діяльності; 

 аналіз власних обмежень та переваг; 

 аналіз процесу прийняття рішення. 

6) Які корективи необхідно внести в освітній процес ВНЗ з метою підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7) Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї підготовленості до здійснення 

цілепокладання, прийняття рішення, планування, програмування, контроля за 10-бальною 

шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

 

Дякуємо за співробітництво! 
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ДОДАТОК В 

 

АВТОРСЬКИЙ ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ  

«ЩО Я ЗНАЮ ПРО МЕТАКОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ?» 

 

 Інструкція. Уважно прочитайте твердження та оберіть один з 

запропонованих варіантів його продовження, який, з Вашої точки зору, є 

вірним.  

1. Засновником сучасного метакогнітивізму є: 

 1) Б.М. Величковський, 

 2) Дж. Флейвелл, 

 3) А. Браун. 

2. Особливий пізнавальний процес, спрямований на усвідомлення людиною 

власної когнітивної діяльності, особлива мисленнєва діяльність, спрямована 

сама на себе – це: 

 1) рефлексія, 

 2) метапізнання, 

 3) інтелект. 

3. Система метапізнання людини, згідно з положеннми сучасного 

метаокгнітинвізму, складається з таких базових компонентів як 

 1) метакогнітивні знання та рефлексія; 

 2) метакогнітивні знання та метакогнітивні вміння; 

 3) рефлексія та антиципація. 

4. Чи вірним є тверження про те, що метакогніції людини можуть розвиватися 

стихійно, без застосування спеціальних методів і програм: 

 1) так; 

 2) ні; 

 3) залежно від індивідуальних особливсотеій людини. 

5. Особливий процес створення, опису, зображення або концептуальної моделі 

неіснуючого об’єкту із заданими функціональними, ергономічними та 

естетичними властивостями називається: 

 1) моделювання; 

 2) проектуванням; 

 3) концепуалізацією. 

6. Складні, багаторівневі та системно-організовані психічні утворення, які 

мають власне процесуальну та автономно розгорнуту форму, спрямовані на 

організацію, регуляцію та координацію первинних (спрямованих на пізнання 
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навколишньої реальності) когнітивних процесів та забезпечують загальну 

регуляцію діяльності людини, це: 

 1) процеси мислення; 

 2) метакогнітивні процеси; 

 3) інтелекутальна діяльність. 

7. Першим за послідовним порядком метакогнітивним процесом є: 

 1) антиципація; 

 2) цілепокладання; 

 3) рефлексія. 

8. Складний процес формування образу майбутнього результату діяльності; 

операція, що забезпечує формування мети діяльності називається: 

 1) антиципацією; 

 2) цілепокалданням; 

 3) прийняттям рішення. 

9. Особлива інтелектуальна процедура, що реалізує, з одного боку, 

суб’єктивну оцінку деякої об’єктивної ситуації як проблемної, з іншого – 

попереднє осмислення невідомого, а також прогнозування такого кола 

обставин та чинників, які можуть стосуватися проблемної ситуації, 

називається: 

 1) рефлексією; 

 2) проблематизацією; 

 3) розумінням. 

10. Здатність людини, її мислення представити, передбачити спосіб вирішення 

проблеми до того, як вона буде реально вирішена, - це: 

 1) проблематизація; 

 2) антиципація; 

 3) нормоутворення. 

11. Процес вибору людини варіантів рішення проблеми з наявних альтернатив, 

називається: 

 1) акцептом рішення; 

 2) прийняттям рішення; 

 3) проблематизацією. 

12. Прийняття рішення за певними правилами та критеріями, за певним 

алгоритмом дій, називається: 

 1) імовірнісним; 

 2) детермінованим; 

 3) акцептованим. 
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13. Процес формування дій з метою досягнення мети діяльності, як правило, у 

декількох варіантах з різними, часто необмеженими часовими межами, 

називається: 

 1) програмуванням; 

 2) плануванням; 

 3) цілепокладанням. 

14. Процес формування уявлення про перебіг діяльності, в якій дії об’єднані 

між собою метою та структурно підпорядковані, організовані у просторі та 

часі, називається: 

 1) плануванням; 

 2) програмуванням; 

 3) орієнтуванням. 

15. Процес спостереження та перевірки стану та результату діяльності; 

систематичне відслідковування процесу виконання поставлених завдань з 

одночасним коригуванням (регулюванням) діяльності, називається: 

 1) узгодженням; 

 2) контролем; 

 3) акцептацією. 

16. Основними функціями контролю є: 

 1) оцінна та результативна; 

 2) діагностична та коригувальна; 

 3) моніторингова та адаптаційна. 

17. Здатність дизайнерів до критичного осмислення власної розумової 

діяльності; здатність виділяти, аналізувати та співвідносити власні розумові 

(мисленнєві) дії з особливостями професійної проблемної ситуації; 

актуалізувати рефлексивні механізми, називається: 

 1) самооцінкою; 

 2) рефлексією; 

 3) інтелектом. 

18. Засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної регуляції його 

навчально-професійної діяльності, що забезпечуються сукупністю засвоєних 

метакогнітивних знань, називаються: 

 1) метакогнітивним досвідом; 

 2) метакогнітивними уміннями; 

 3) інтелектуальними процесами. 

19. Механізм розвитку метакогінтивних умінь, що передбачає 

протоколювання та проговорювання власної миследіяльності («мислення 

вголос» та «проговорювання про себе»), словесні звіти перебігу процесу 
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вирішення проблемних ситуацій (інтроспективні, супроводжувальні (реальні) 

та ретроспективні), називається: 

 1) нормуванням; 

 2) вербалізацією; 

 3) об’єктивізацією. 

20. Механізм розвитку метакогінтивних умінь, що передбачає побудову, 

інтерпретацію схем різного типу та дає змогу усвідомити, актуалізувати 

метакогнітивні процеси, називається 

 1) нормуванням; 

 2) схематизацією; 

 3) об’єктивізацією. 

21. Критеріями сформованості метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів як 

сукупністю ознак, завдяки яким відбувається оцінка діяльності відповідно до 

поставленої мети, є: 

 1) усвідомленість, унормованість, рефлексівність дій; 

 2) усвідомленість, стійкість та повторюваність, ефективніть дій; 

 3) розуміння процесу дії, ефективність, складність дій. 

22. Спосіб виявлення та фіксація відсутності в мисленні засобів для 

досягнення поставленої мети називається: 

 1) утрудненням; 

 2) проблемою; 

 3) завданням. 

23. Методи, за допомогою яких людина відкриває нові способи рішення, будує 

нестереотипні плани та програми називаються: 

 1) тренінгами; 

 2) евристиками; 

 3) дискусіями. 

24. Спеціальний альбом невеликого розміру, який дизайнеру необхідно завжди 

мати при собі для фіксації власних ідей, думок, ескізів, називається:  

 1) блокнотом; 

 2) скетчбуком; 

 3) записником. 

25. Призупинення предметної діяльності для здійснення метакогнітивного 

аналізу завдяки рефлексивним запитанням називається методом:  

 1) рефлексії; 

 2) метакогнітивних пауз; 

 3) метакогнітивного спостереження. 
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ДОДАТОК Г 

 

ОПИТУВАЛЬНИК МЕТАКОГНІТИВНОЇ ВКЛЮЧЕНОСТІ У 

ДІЯЛЬНІСТЬ (Metacognitive awareness inventory) 

 

Опитувальник спрямований на визначення рівня розвитку 

метакогнітивних умінь та ступеню їх супроводу діяльності, він дає змогу 

визначити ступінь генералізації метакогнітивних умінь у різних видах 

діяльності. Опитувальний складається з 52 тверджень, кожне з яких 

піддослідний оцінює за шкалою: 1 – абсолютно не погоджуюсь, ні; 2 – скоріше 

не погоджуюсь, скоріші ні; 3 – не знаю; 4 – скоріше погоджуюсь, скоріше так; 

5 – абсолютно погоджуюсь, так. Оцінка результатів відбувається через 

розрахунок простої суми балів з максимальною – 260 (до 174 балів – низький 

рівень, 175-185 – середній рівень та від 186 – високий рівень). 

Інструкція: Вам пропонуються наступні твердження, що стосуються 

особливостей Вашого мислення та способів вирішення проблем. Оцініть, 

будь-ласка ці твердження за шкалою (обведіть кружечком потрібну цифру):  

1 – абсолютно не погоджуюсь, ні; 

2 – скоріше не погоджуюсь, скоріші ні; 

3 – не знаю; 

4 – скоріше погоджуюсь, скоріше так; 

5 – абсолютно погоджуюсь, так 

 
1 Періодично я запитую себе, чи досягаю я своїх життєвих 

цілей 

1 2 3 4 5 

2 Я розглядаю декілька альтернатив вирішення проблеми 

перед тим, як обрати остаточний варіант 

1 2 3 4 5 

3 Я намагаюсь використовувати способи та методи 

вирішення проблем, які спрацьовували раніше 

1 2 3 4 5 

4 Я обираю такий темп вирішення завдання, щоб мати 

достатньо часу 

1 2 3 4 5 

5 Я усвідомлюю свої інтелектуальні переваги та обмеження 1 2 3 4 5 

6 Я думаю про те, яка інформація мені згодиться перед тим, 

як почати виконання завдання 

1 2 3 4 5 

7 Я можу оцінити наскільки добре виконав роботу у той 

момент, коли вона закінчена 

1 2 3 4 5 

8 Перед тим, як виконувати роботу, я чітко визначаю її мету 1 2 3 4 5 

9 Я уповільнюю тем роботи, коли зіштовхуюсь з важливою 

для себе інформацією 

1 2 3 4 5 

10 Я знаю, яка саме інформація особлива важлива у моїй 

роботі 

1 2 3 4 5 

11 Працюючи над проблемою я час від часу запитую себе, чи 1 2 3 4 5 
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розглянув я всі альтернативи її вирішення 

12 Я здатний добре структурувати інформацію 1 2 3 4 5 

13 Я свідомо концентруюсь на важливій для мене інформації 1 2 3 4 5 

14 Я точно знаю, з якою метою використовую різні стратегії 

вирішення проблем 

1 2 3 4 5 

15 Я краще засвоюю інформацію, коли знаю щось відносно 

самої теми 

1 2 3 4 5 

16 Я знаю, чого очікує від мене викладач 1 2 3 4 5 

17 Я добре запам’ятовую нову інформацію 1 2 3 4 5 

18 Я використовую різні стратегії залежно від ситуації 1 2 3 4 5 

19 Я запитую себе, чи існував легший шлях зробити завдання 

після того, як воно було виконане 

1 2 3 4 5 

20 Я здатний контролювати якість рішень, які я прийняв 1 2 3 4 5 

21 Час від часу я «обертаюсь назад», що допомагає мені краще 

зрозуміти значущі для мене відносини 

1 2 3 4 5 

22 Я ставлю себе запитання, наскільки гарне прийняте 

рішення перед тим, як почати його здійснення 

1 2 3 4 5 

23 Я обмірковую декілька способів вирішення проблеми та 

обираю оптимальніший 

1 2 3 4 5 

24 Закінчивши роботу (виконавши завдання) я підводжу 

підсумки тому, що я зробив 

1 2 3 4 5 

25 Коли я в чомусь не можу розібратися, я звертаюсь за 

допомогою до інших 

1 2 3 4 5 

26 Я можу замотивувати себе навчатися, коли мені це 

необхідно 

1 2 3 4 5 

27 Я усвідомлюю, які стратегії використовую, коли приймаю 

рішення 

1 2 3 4 5 

28 Приймаючи важливе рішення, я аналізую ефективність 

використаних мною стратегій 

1 2 3 4 5 

29 Я використовую свої інтелектуальні переваги для 

компенсації своїх слабкостей  

1 2 3 4 5 

30 Я концентрую увагу на значенні та практичній цінності 

нової інформації 

1 2 3 4 5 

31 Я створюю власні приклади, щоб краще осмислити 

інформацію 

1 2 3 4 5 

32 Я можу точно цінити ступінь своєї компетентності у той чи 

іншій сфері 

1 2 3 4 5 

33 Я автоматично застосовую ефективні стратегії вирішення 

завдання 

1 2 3 4 5 

34 Вивчаючи щось нове, я час від часу роблю паузу та 

запитую себе, наскільки добре я розумію матеріал 

1 2 3 4 5 

35 Я знаю, в якому випадку кожна з використаних мною 

стратегій буде найбільш ефективною 

1 2 3 4 5 

37 Коли вирішення завдання закінчене, я запитую себе, чи 

досягнуті поставлені цілі 

1 2 3 4 5 

38 Я роблю малюнки та діаграми, які допомагають краще 

зрозуміти проблему, над якою працюю 

1 2 3 4 5 

39 Після того, як завдання зроблено, я запитую себе, чи 

врахував я інші можливі варіанти його вирішення 

1 2 3 4 5 

40 Я намагаюсь перевести нову інформацію в доступну для 

мене форму 

1 2 3 4 5 
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41 Коли я не можу щось зрозуміти, я змінюю спосіб роботи з 

інформацією 

1 2 3 4 5 

42 Я уважно читаю інструкцію перед тим, як розпочати 

виконувати завдання 

1 2 3 4 5 

43 Коли я читаю про щось нове, я співвідношу це з тим, що 

мені відомо у цій сфері 

1 2 3 4 5 

44 Я переглядаю свої пропозиції, коли затрудняюсь в рішенні 

проблеми 

1 2 3 4 5 

45 Я організую свій час так, щоб досягнути своїх цілей 

найкращим способом 

1 2 3 4 5 

46 Я краще навчаюсь, коли тема мені цікава 1 2 3 4 5 

47 Я намагаюсь розбити роботу на певну кількість окремих 

завдань 

1 2 3 4 5 

48 Я концентруюсь на загальному смислі роботи у більшій 

мірі, ніж на її деталях 

1 2 3 4 5 

49 Я схильний запитувати себе, наскільки успішно я 

просуваюсь, коли вивчаю щось нове 

1 2 3 4 5 

50 Читаючи новий текст, я декілька разів перечитую складні 

для мого розуміння абзаци 

1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК Д 

 

ШКАЛА САМООЦІНКИ МЕТАКОГНІТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ЛАКОСТА 

 

Методика рекомендована для визначення рівня сформованості 

метакогнітивних стратегій у ситуації цілеспрямованого навчання та для 

діагностики профілю метакогнітивних стратегій у фахівців, які 

використовують їх у професійній діяльності. Шкала складається з 12 

тверджень, які визначають ступінь генералізації метакогнітивних умінь, 

оскільки піддослідний обирає частоту їх використання (5 - дуже часто; 4 – 

часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – дуже рідко) у різних ситуаціях. Результат 

підраховується як проста сума балів з максимальною до 60 (до 21 балів – 

низький рівень, 22-43 бали – середній рівень, від 44 і вище – високий рівень). 

 Інструкція: Будь ласка, оцініть мисленнєві стратегії, які Ви 

використовуєте, за наступною шкалою (обведіть кружечком потрібну цифру): 

використовую: 5 - дуже часто; 4 – часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – дуже рідко 

 

1 Стратегічне планування (планування, моніторинг та 

оцінка діяльності) 

5 4 3 2 1 

2 Формулювання запитань (свідоме формулювання 

запитань, що звернені до пробілів у тій чи іншій 

сфері знання) 

5 4 3 2 1 

3 Свідоме прийняття рішення (прогнозування ефекту 

та наслідків кожного варіанта вибору) 

5 4 3 2 1 

4 Диференційна оцінка (рефлексивна оцінка власних 

дій за різними критеріями) 

5 4 3 2 1 

5 Осмислення досягнень (співвіднесення суб’єктивних 

досягнень з об’єктивним зворотним зв’язком) 

5 4 3 2 1 

6 Подолання суб’єктивних обмежень (усвідомлення 

можливостей вирішення складних завдань та 

наполегливий свідомий пошук рішення) 

5 4 3 2 1 

7 Перефразування та резюмування отриманої 

інформації (переосмислення ідей, що приходять) 

5 4 3 2  1  

8 Визначення когнітивної поведінки (визначення 

використаних когнітивних стратегій та їх значущості 

для вирішення завдання) 

5 4 3 2 1 

9 Визначення термінології (формулювання точних 

визначень первинно розмитих, багатозначних або 

погано зрозумілих термінів) 

5 4 3 2 1 
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10 Рольові ігри (програвання позиції партнера по 

спілкуванню/замовника, мисленнєвий діалог з ним) 

5 4 3 2 1 

11 Ведення щоденника (письмова фіксація власних 

думок) 

5 4 3 2 1 

12 Моделювання (побудова мисленнєвих репрезентацій 

досвіду) 

5 4 3 2 1 
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ДОДАТОК Ж 

 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ МЕТАКОГНІТИВНИХ 

УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 

 

Шановний експерт! 

Просимо Вас оцінити рівень сформованості метакогнітивних умінь 

студентів-майбутніх дизайнерів у процесі вирішення професійного завдання за 

3 бальною шкалою (3 – повне усвідомлення, ефективність дії; 2 – часткове 

усвідомлення, ефективність дії, 1 – неусвідомленість, неефективність дії), 

заповнюючи відповідний бланк. Просимо уважно проаналізувати ознаки 

прояву кожного з метакогнітивних умінь для їх більш об’єктивної оцінки. 

Дякуємо за співробітництво! 

 

Експерт ПІБ ____________________________________________ 

Група ____ПІБ студента __________________________________ 

 

Карта оцінки сформованості метакогнітивних умінь 

№ Метакогнітивне вміння 

Оцінка 

3 
повне 

усвідомлення, 

ефективність 

дії 

2 
часткове 

усвідомлення, 

ефективність 

дії 

1 
неусвідомле

ність, 

неефективні

сть дії 

1 формулювати мету власної 

розумової діяльності та 

конкретизувати її у завданнях: 
прописує або замальовує мету, прописує 

або схематизує завдання, 

проговорює мету та завдання вголос або 

пошепки, 

ставить уточнюючі запитання  

   

2 створювати модель вирішення 

проблемної ситуації, 

схематизувати власний процес 

вирішення проблемної ситуації: 
схематизує проблемну ситуацію, 

деталізує її, схематизує процес власної 

миследіяльності, опредмечує 

мисленнєвий процес завдяки різним 

предметам та ін., 

   

3 аналізувати тип прийняття рішення    
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та визначити можливі помилки: 
прописує або схематизує різні варіанти 

вирішення проблемної ситуації, 

проговорює ймовірний хід вирішення, 

шукає помилки 

4 здійснювати мисленнєві відходи: 
свідомо зупиняє діяльність, відпочиває, 

свідомо здійснює іншу діяльність 

(наприклад, дивиться у вікно) та ін. 

   

5 здійснювати аналіз власної 

розумової діяльності, рефлексії 

рефлексії: 
вертається у своїй діяльності до її 

початку, ставить рефлексивні запитання. 

аналізує поставлену мету та отриманий 

результат, здійснює коригування 

діяльності якщо це потрібно 

   

 Разом    
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ДОДАТОК З 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕФЛЕКСИВНОСТІ А.В. КАРПОВА, 

В.В. ПОНАМАРЬОВОЇ 

 

Методика спрямована на визначення рівня розвитку метакогнітивних 

функцій людини та степеню супроводження діяльності. 

Методика складається з 27 тверджень, кожне із яких піддослідний 

оцінює за шкалою: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 

– не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – стовідсотково вірно. Результат 

підраховується як проста сума балів з максимальною 189 балів (до 114 – 

низький рівень, 115 – 139 – середній рівень, від 140 – високий рівень). 

 Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на твердження опитувальника. 

У бланку відповідей оберіть та відзначте той варіант, який відповідає Вашому 

варіанту відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – 

не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – стовідсотково вірно. Не 

замислюйтесь довго над відповідями. Пам’ятайте, що вірних та невірних 

відповідей у даному випадку бути не може. Дякуємо! 
1. Коли я читаю гарну книжку, я завжди потім довго думаю про неї, мені кортить її з 

ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене раптово про щось запитують, я можу відповісти перше, що прийшло на 

думку. 

3. Перш ніж підняти телефонну слухавку, щоб подзвонити по ділу, я здебільшого 

подумки планую розмову. 

4. Коли я здійснюю якусь помилку, то довго потім не можу відволіктися від думок про 

неї. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені буває цікаво 

раптово згадати, що спричинило низку думок. 

6. Коли я починаю виконувати складне завдання, я намагаюся не замислюватися над 

майбутніми труднощами.  

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають вторинне 

значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявити собі хід роботи, яку я починаю виконувати. 

11. Мені було б складно написати ділового листа, якби я наперед не склав плану. 

12. Я волію діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач. 

13. Я доволі легко приймаю рішення відносно дорогої покупки.  

14. Як правило, якщо я щось замислив, то подумки аналізую свої плани, уточнюю 

деталі, розглядаю усі варіанти. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Вважаю, що у більшості ситуацій потрібно діяти швидко та керуватися першою 

думкою, яка прийшла на розум. 

17. Іноді я приймаю необмірковані рішення. 

18. Коли я закінчую розмову, то іноді я продовжую її подумки, знаходжу нові аргументи 

на захист власної точки зору. 
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19. У ситуації конфлікту у пошуку винних я перш за все починаю з себе.  

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все обміркувати та зважити. 

21. У мене іноді виникають конфлікти тому, що я не можу передбачити, якої поведінки 

від мене очікують інші. 

22. Буває, що коли я обмірковую розмову з іншою людиною, я подумки немов веду з 

ним розмову. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки та почуття викликають в інших 

мої слова та вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншому, я обов’язково подумаю, якими словами це 

краще зробити, щоб не образити його. 

25. Коли я вирішую складне завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся 

іншими справами. 

26. Якщо я з ким-небудь сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває так, що я жалкую про те що сказав. 

 
№ 

 

абсолютно 

невірно 
невірно 

скоріше 

невірно 
не знаю 

скоріше 

вірно 
вірно 

стовідсотково 

вірно 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        
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ДОДАТОК К 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  

«МЕТАКОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ – ДЕТЕРМІНАНТА ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАХІВЦЯ» (за форматом TED) 

 

 Мета конференції: обговорення найактуальніших проблем професійної 

підотовки майбутніх дизайнерів, значення метакогнітивних процесів 

дизайнерів задля успішності їх професійної діяльності в умовах світової 

інтеграції. 

 Завдання: 1) забезпечення мотивації та пізнавального інтересу майбутніх 

дизайнерів з проблеми метакогніцій та метакогнітивного навчання, «емоційне 

зараження»; 2) загальна орієнтація майбутніх дизайнерів у проблемі, 

знайомство з понятійним апаратом; 3) активізація самостійної освітньої 

діяльності майбутніх фахівців, у тому числі – наукової. 

 Аудиторія: студенти-майбутні дизайнери, викладачі, фахівці-дизайнери, 

інші зацікавлені. 

 Регламент: виступи спікерів – до 10 хвилин; виступ х-спікеру – до 15 

хвилин; запитання спікерам, обговорення виступів – до 10 хвилин, загальне 

обговорення, рефлексія – до 20 хвилин. 

15.00-15.15 – реєстрація учасників 

15.15-15.30 – про формат конференцїї у стилі TED 

15.30-15.45 – доповідь Х-спікера «Що таке метакогнітивізм у науці та в житті» 

15.45-15.55 – доповідь спікера «Професія дизайнера та сучасний світ: що 

очікувати та до чого готуватись?» 

16.00-16.10 – доповідь спікера «Мислення дизайнера: вихід у простір 

метакогнітивних процесів» 

16.10-16.20 – доповідь спікера «Як я працюю: створення дизайнерського 

проекту» 

16.20-16.30 - доповідь спікера «Я – студент та дизайнер» 

16.40-17.00 – обговорення 

17.00-17.30 – майданчик неформального спілкування. 
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ДОДАТОК Л 

ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ДІЇ КОВОРКІНГУ «РАЗОМ!» 

 

 Коворкінг «Разом!» - це особлива організаційна форма освітнього 

простору професійної підготовки майбутніх дизайнерів, яка дає змогу 

максимально комфортно (у фізичному, психологічному і соціальному 

аспектах) та ефективно здійснювати студентам свою навчально-професійну 

діяльність, забезпечити продуктивне спілкування, активізувати процеси 

саморозвитку та самонавчання завдяки особливому соціально-психологічному 

клімату.  

 Принципами коворкінгу «Разом!» є такі:  

1) принцип інформаційної насиченості середовища (наявності електронних та 

паперових ресурсів);  

2) принцип недирективних форм взаємодії, діалогічності та рівності 

спілкування;  

3) принцип комфортних, дружніх, підтримувальних стосунків;  

4) принцип свободи вибору (у методах, напрямах, сферах діяльності); 

5) принцип активності та суб’єктності (відповідальності, небайдужості). 

 Базовими правилами дії коворкінгу «Разом!», які розповсюджуються на 

всіх учасників, є: 

  - толерантності, прийняття; 

   - екологічності спілкування; 

  - психологічного, фізичного 

та соціального комфорту; 

  - відповідального ставлення; 

  - підтримки; 

  - свободи дії; 

  - альтенативності форм і 

методів.   
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професійної діяльності  
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1.2. МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ 

МЕТАКОГНІЦІЙ 

 

 Тема 1. Розвиток наукових уявлень про метакогніції людини 

 

 1.1. Загальнонаукові теорії сутності метакогніцій 

Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз метакогнітивних теорій  
№ 

п/п 

Автор теорії 

(орієнтовні роки 

роботи над 

науковою 

проблемою) 

Визначення поняття 

«метакогніція» 

(«метапізнання») 

Структурні 

компоненти 

метакогніцій 

Джерела Механізми 

актуалізації, 

розвитку 

1 Дж. Флейвелл, 

1970-1980 рр. 

особливий 

пізнавальний процес, 

спрямований на 

усвідомлення власної 

когнітивної діяльності, 

особливу мисленнєву 

діяльність, спрямовану 

саму на себе 

1) метакогнітивн

е знання; 

2) метакогнітивн

ий досвід;  

3) когнітивні цілі 

та завдання; 

4) когнітивні дії 

та стратегії 

ситуації вибору, 

невизначеності, 

ситуації із великим 

ступенем 

відповідальності, 

емоційно насичені 

ситуації 

рефлексія 

2 А. Браун, 1980-

1990рр. 

особливий, 

«автопілотуємий» 

процес моніторингу та 

оцінки людиною свого 

прогресу у навчанні; 

знання про власні 

знання та їх регуляція 

1) знання про 

пізнання; 

2) регуляція 

пізнання 

вмотивованість, 

необхідність 

вирішення 

надскладних проблем 

саморегуляція, 

 рефлексія 

3 Дж. Уілсон, 

1990-2000 рр. 

оцінка суб’єктом 

власних пізнавальних 

можливостей 

1) 

метакогнітивна 

обізнаність;  

2) 

метакогнітивна 

оцінка;  

3) 

метакогнітивна 

регуляція  

необхідність 

вирішення складних 

проблем 

рефлексія 

4 Р. Клюве, 

1990-2000 рр. 

система особливих дій, 

що передбачають таке: 

мислячий суб’єкт має 

певні знання як про 

власне мислення, так і 

про мислення інших; 

мислячий суб’єкт 

здатний до 

моніторингу та 

регулювання процесу 

власного мислення, 

тобто може його 

спричиняти 

1) процеси 

метакогнітивного 

контролю; 

2) регулятивні 

процеси 

робота з 

суперечливою, 

недостатньою 

інформацією 

 

критичність 

5 М.О. Холодна,  

1990-2010 рр. 

метакогнітивний досвід 

– ментальні структури, 

які здійснюють 

недовільну регуляцію 

процесу переробки 

інформації, а також 

довільну організацію 

1) недовільний 

інтелектуальний 

контроль, 

2) довільний 

інтелектуальний 

контроль, 

3) метакогнітивн

робота з 

суперечливою, 

недостатньою 

інформацією, 

необхідність 

вирішення проблем 

рефлексія 
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інтелектуальної 

активності самої 

людини 

а обізнаність, 

4) відкрита 

пізнавальна 

позиція 

6 А.В. Карпов, 

2000-2010 

багаторівневі та 

системно-організовані 

психічні утворення, які, 

спрямовані на 

організацію, регуляцію 

та координацію 

первинних 

(спрямованих на 

пізнання навколишньої 

реальності) 

когнітивних процесів 

та забезпечують 

загальну регуляцію 

діяльності людини 

1) метакогнітивні 

знання; 

2) метакогнітивні 

вміння 

необхідність 

вирішення складних 

проблем 

рефлексія 

 

 1.2. Визначальні особливості метакогніцій  

 

Особливостями метакогніцій, відповідно до положень концепції 

інтегральних процесів психічної регуляції діяльності та поведінки 

А.В. Карпова є такі:  

 - вони є процесами другого порядку - синтетичні, регулятивні процеси, 

що є інтегральними, метапроцесами; 

 - є психічними за механізмами своєї реалізації; характеризуються 

ознаками суб’єктивності, ідеальності, цілеспрямованості, предметності;  

 - мають специфічний операційний склад;  

 - спрямовані на забезпечення найбільш загальних адаптивних функцій;  

є складними, багаторівневими та системно-організованими 

утвореннями; мають власне процесуальну та автономно розгорнуту форму 

(як психічна властивість та стан); 

 - двоєдині за своєю природою: вони є когнітивними за своїми 

механізмами та регулятивними за спрямованістю, функціональному 

призначенню; 

 - вони відповідають комплексній функції з організації діяльності, що 

зумовлена її психологічною структурою; 

 - вони характеризуються комплексним, синтетичним складом; є 

інтегральними у контексті гетерогенності і різноякісності процесів, які 

входять до них; в якості їх функціональних компонентів виступають окремі 

психічні процеси: когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні; 

 - операційний склад метапроцесів зумовлений структурою та 

функціональною організацією дії, вони одночасно є процесами та діями; 

 - їх ієрархія підкорюється гетерархічному принципу: серед них не 

можна визначити один процес, який стійко знаходить на вершині в ієрархії 

регулятивної підсистеми, будь-який з них у певній ситуації може стати 

провідним та підкоряти інших; зміна інтегральних процесів на провідному 

рівні відбувається природньо, лежить від ситуації , від змісту конкретного 

діяльнісного завдання; 
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 - будь-яка діяльність як цілісна система об’єктивно неможлива без 

метапроцесів; само формування та ускладнення діяльності - це і є 

становлення та розвиток процесів її регуляції – метапроцесів; в їх системі 

відтворюються всі основні особливості будови та змісту діяльності; 

 - вони є процесуальними засобами, опановуючи які суб’єкт у значній 

мірі і стає таким, що опановує «самість», суб’єктність не тільки у ставленні 

до зовнішнього світу, але і внутрішнього – до своєї власної психіки, її змісту, 

адже за своєю природою метакогнітивні процеси спрямовані на регуляцію, 

координацію та організацію цього змісту на довільний, усвідомлений 

контроль за ним. 
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Практичне заняття з теми. Метою практичного заняття є формування 

позитивної установки на роботу, актуалізація метакогнітивних знань, 

формування метакогнітивних умінь. 

Рис.1.1.  Місце метакогнітивних процесів в організації психіки людини 

метакогнітивний 

когнітивний зовнішній світ 

внутрішній 
світ 
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Робота на практичному занятті передбачає: 

 1) виконання (індивідуальне та групове) з подальшим обговоренням 

вправ, які ґрунтуються на методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, а саме: 

  - «Цілі мого професійного навчання в університеті» (за 

SMART(СМАРТ)-технологією); 

  - візуалізація концепту «метакогніція» та ін.; 

 2) здійснення аналізу відеосюжету мінілекції Д. Канемана про 

метакогніції (Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7Af3ohGCWs) 

 3) здійснення самодіагностики власного метакогнітивного досвіду за 

експрес-дидактичним тестом, методикою Д. Еверсона. 

 

Індивідуальна самостійна робота 

 За результатами здійсненого аналізу науково-теоретичних основ 

розуміння сутності метакогніцій, написати есе з теми «Що я знаю про свої 

метакогнітивні процеси?». 

 

 Тема 2. Структурна організація метакогнітивних процесів 

 

 2.1. Базові метакогніції фахівця 

 

Згідно з положеннями концепцій А. Карпова, М. Холодної та ін. 

базовими метакогніціями фахівця, когнітивними та регулятивними 

метаопераціями, метазасобами, тобто є системою метакогнітивної регуляції 

його професійної діяльності є: цілепокладання; антиципація; прийняття 

рішення; планування; програмування; контроль/самоконтроль (рис.1.2). 

 

 
 

 

 

Рис. 1.2. Базові метакогніції фахівця  
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 2.2. Загальна характеристика метакогніцій фахівця 

Таблиця 1.2 

Змістовні характеристики метакогніцій фахівця 
Метакогніція фахівця Характеристика 

Цілепокладання складний процес формування образу майбутнього 

результату діяльності; операція, що забезпечує формування 

мети діяльності, відбувається завдяки механізму 

проблематизації; 

визначається, з одного боку, специфікою професійної 

діяльності, її умовами (об’єктивними, соціальними), 

системою нормування, рівнем вимог до основних 

параметрів діяльності, а з іншого, - особистісними 

чинниками, мотивацією, здібностями, рівнем домагань; 

Базовий механізм - проектування – процес створення, 

опису або зображення концептуальної моделі неіснуючого 

об’єкта із заданими властивостями; процес продумування 

того, чого ще немає, але воно потрібно бути 

Антиципація здатність людини, її мислення представити, передбачити 

спосіб вирішення проблеми до того, як вона буде реально 

вирішена; особливий психічний процес, що забезпечує 

можливість приймати ті або інші рішення з певним часово-

просторовим випередженням подій, «із забіганням уперед» 

Прийняття рішення процес вибору рішення з наявних альтернатив; 

включає два основних етапи: формування вихідної 

множини альтернатив та етап власне вибору з кінцевої або 

редуційованої їх множини, що відбувається завдяки 

процесу «елімінації альтернатив» – скорочення вихідної 

множини до кінцевого завдяки селекції найбільш значущих 

з них 

Планування процес формування дій з метою досягнення мети 

діяльності, як правило, у декількох варіантах з різними, 

часто необмеженими часовими межами;  

розподіляється на стратегічне (глобальне) та тактичне 

(локальне) 

Програмування формування уявлення про програму діяльності, в якій дії 

об’єднані між собою метою та структурно підпорядковані, 

організовані у просторі та часі; 

має фіксуватися у певних інструкціях, схемах, які 

спрямовують діяльність 

Самоконтроль процес спостереження та перевірки стану (поточний 

контроль) та результату (підсумковий, результативний 

контроль) діяльності; систематичне відслідковування 

процесу виконання поставлених завдань з одночасним 

коригуванням (регулюванням) діяльності; 

дві головні функції контролю: діагностична (визначення 

стану діяльності, її оцінки) та коригувальна (визначення 

шляхів корекції відповідно до мети). 
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Практичне заняття з теми. Метою практичного заняття є активізація 

механізмів саморозвитку, актуалізація метакогнітивних знань, формування 

метакогнітивних умінь. 

Робота на практичному заняття передбачає: 

1) перегляд відеосюжету з подальшим обговоренням – доклад 

І.О. Генісаретського щодо проектувальної діяльності дизайнерів (Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=c9Af3ohGCWs; 

2) здійснення рефлексії власної проектувальної діяльності (виконання 

завдання з дисципліни «Основи дизайну») за допомогою схеми 

С.В. Дідковського - чотири топічних блоків запитань: 

1. Ситуація, що відбулася. - Що було? - Що Ви робили? Як відбувалася 

комунікація? Про що Ви думали? - Що відбувалося безпосередньо з Вами? 

Що Ви відчували? - Які завдання Ви перед собою ставили?  

2. Успіхи. - Які ваші задуми було реалізовано? - Які переговори були 

результативними? - Які дії принесли успіх? - Які приємні почуття Ви 

пережили? - Що саме Ви отримали?  

3. Проблеми. - Які Ваші надії не здійснились? - Які неприємні почуття 

Ви пережили? - Які дії були невдалими? - Які переговори не дали результату? 

- Що саме Ви не отримали? - Чого саме не вистачило?  

4. Запит на майбутнє. - Чого би Ви хотіли в майбутньому? - Які дії 

збираєтеся вчинити? - Де Ви будете брати те, чого не вистачило? - З ким для 

цього треба провести переговори? - Як Ви їх плануєте організувати? - Які 

властивості Вам для цього необхідно? 

 3) виконання (індивідуальне та групове) з подальшим обговоренням 

вправ, які ґрунтуються на методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, а саме: 

  - використання Алгоритму вирішення проблемних ситуацій (АВПС): 

вирішить проблемну ситуацію, використовуючи алгоритм АВПС для 

визначення найбільш оптимального рішення – збереження «системи»: 

Студентка С. завжди відчувала себе «совою»: вона довго дивилася телевізор, 

слухала музику і дуже пізно засинала, десь після 1 години ночі. На третьому 

курсі навчання в університеті заняття перевили до першої зміни і перша пара 

вимагала просинатися дуже рано для неї, близько сьомої години ранку. 

Перші пари Світлана завжди пропускала і з’являлася лише на третю. Іспит з 
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предмету, який стояв у розкладі на першій парі вже через два тижні. Іспит 

потрібно скласти…»; 

 - побудуйте ментальну карту терміну «метакогніції» з такими 

правилами: розпочинайте з кольорової картинки у центра паперу (формат 

А4); записуйте всі слова з великої літери; всі слова мають стояти на лініях, а 

кожна лінія пов’язана з іншими; використовуйте по одному слову на кожну 

лінію; там де можливо, введіть картинки та символи; використовуйте багато 

кольорів; використовуйте власні символи: стрілки, кольорові символи, 

геометричні фігури; ігноруйте контролююче мислення, фіксуйте все, що вам 

приходить у голову. 

 

Індивідуальна самостійна робота 

 1. Надати відповіді на такі запитання: 

 Що таке структурна організація? Яка існує структурна організація 

метакогнітивних процесів? Чому існують різні поняття: «метакогніції», 

«метакогнітивні процеси», «метапізнання», в чому їх різниця? Яку роль грає 

рефлексія в цій структурній організації? Чому виокремлюються самі такі 

метакогніції? Чи може їх бути більше? Чи добре для людини мати високий 

рівень розвитку метакогніцій? Чи можна взагалі не мати метакогніцій? Який 

зв'язок між мисленням та метакогніціями? 

 2. Побудуйте схему вашої підготовки до найближчої значної сімейної 

події. 

 

 

 1.3. МОДУЛЬ 2. ЗМІСТ МЕТАКОГНІТИВНИХ УМІНЬ 

ДИЗАЙНЕРІВ ЯК ЧИННИКА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 Тема 3. Метакогнітивні уміння в структурі професійної 

компетентності дизайнера 

 

 3.1. Сутність поняття «метакогнітивні уміння дизайнера» 

 

 У сучасній педагогічній науці під уміннями розуміють засвоєні 

суб’єктом способи виконання розумових та практичних дій. Це: 

  - здатність адекватним та усвідомленим способом виконувати складні 

моделі поведінки задля досягнення мети (І.Я. Лернер); 

  - здатність виконувати певну діяльність або дію в нових умовах, що 

виникла на основі раніше сформованих знаннях та досвіді (К.К. Платонов);  

  - здатність людини виконувати певну дію за певними правилами, проте 

ця дія ще не досягла автоматизованості;  

  - надзвичайно складне структурне поєднання розумових, 

інтелектуальних, вольових, емоційних якостей особистості, що формується 

та проявляється в системі мисленнєвих, вольових, сенсорних та інших дій, 

які забезпечують досягнення поставлених цілей діяльності у мінливих 

умовах її перебігу (Т.А. Султанова); 
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  - готовність до практичних дій, що виконуються цілеспрямовано та 

свідомо на основі засвоєних знань (А.В. Петровський). 

 Метакогнітивні вміння дизайнерів - це засвоєні фахівцем способи 

метакогнітивної регуляції його професійної діяльності, що забезпечуються 

сукупністю опанованих ним метакогнітивних знань. 

 

 3.2. Загальна характеристика метакогнітивних умінь дизайнерів 

 

Таблиця 1.3 

Метакогнітивні вміння дизайнера 
№ 

п/п 
Метакогніція Базові метакогнітивні вміння  

Етап дизайнерського 

проектування 

1 
Цілепокла-

дання 

 - формулювати мету 

 - переводити мету у завдання 

- об’єктивізувати результат 

 - визначити критерії та показники результату 

 - розчленувати проблемну ситуацію на відоме та 

невідоме 

 

Підготовчий:  

усвідомлення проблемної 

ситуації; 

методологічна обробка 

інформації та формулювання 

цільової установки та 

проектного завдання; 

первинний пошук інформації 

про об’єкт проектування; 

створення графічного 

передпроектного аналізу 
2 Антиципація 

 - передбачати варіанти результату проблемної 

ситуації 

 - передбачати способи вирішення проблеми 

 - передбачати варіанти розвитку умов, визначати 

ймовірні ризики 

 - створювати мисленнєві моделі 

3 
Прийняття 

рішення 

 - формулювати гіпотези, альтернативи 

 - визначати, обирати метод прийняття рішення 

 - здійснювати селекцію альтернатив 

 - аналізувати тип та види прийняття рішення 

 - працювати з мисленнєвими відходами 

 - працювати з помилками та ефектами прийняття 

рішення 

Пошуковий:  

висування гіпотез щодо дизайн-

моделей; 

пошук способів вирішення 

дизайн-проблеми; 

пошук, продукування та 

створення ескіз-ідей; 

побудова первинного графіку 

проектування; 

створення ескізу проектного 

рішення 

4 Планування 

 - аналізувати види планування 

 - складати план діяльності 

 - співвідносити план діяльності з метою на 

моделлю 

5 
Програму-

вання 

 - складати програму діяльності 

 - співвідносити етап програми з метою діяльності 

 - використовувати методи управління часом 

Вирішення: 

створення програми 

проектування,  

аналіз відповідності мети 

етапам програми; 

створення цілісного проектного 

рішення 

6 
Самоконт-

роль 

 - аналізувати результат діяльності та її мети  

 - застосовувати механізми рефлексії 

 - визначати шляхи коригування діяльності 

- оцінювати етапи власної діяльності 

 - сповільнювати та зупиняти діяльність  

- здійснювати цілісний рефлексивний аналіз 

власної діяльності 

Рефлексивний: 

аналіз відповідності мети та 

проектного рішення, 

внесення коректив, здійснення 

додаткових досліджень, 

презентація 
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Практичні заняття з теми. Метою практичних занять є активізація 

механізмів особистісного та професійного саморозвитку, актуалізація 

метакогнітивних знань, формування метакогнітивних умінь. 

Робота на практичному заняття передбачає: 

 1) виконання (індивідуальне та групове) з подальшим обговоренням 

вправ, які ґрунтуються на методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, а саме: 

 - побудуйте ментальну карту термінів «метакогнітивні процеси 

(цілепокладання, антиципація, планування, програмування)», 

«метакогнітивні уміння» з такими правилами: розпочинайте з кольорової 

картинки у центра паперу (формат А4); записуйте всі слова з великої літери; 

всі слова мають стояти на лініях, а кожна лінія пов’язана з іншими; 

використовуйте по одному слову на кожну лінію; там де можливо, введіть 

картинки та символи; використовуйте багато кольорів; використовуйте 

власні символи: стрілки, кольорові символи, геометричні фігури; ігноруйте 

контролююче мислення, фіксуйте все, що вам приходить у голову; 

  - виконання завдань на цілепокладання: Ви вже знаєте, що будь-яка 

діяльність розпочинається з постановки мети, якщо мета не усвідомлена 

людиною, а тим паче фахівцем, то ми взагалі не можемо говорити про 

діяльність як свідому цілеспрямовану активність. Отже, формулювання мети 

є обов’язковим етапом діяльності в цілому та професійної діяльності 

дизайнера зокрема. 

 Давайте спробуємо визначити, наскільки ви вмієте формулювати мету 

своєї діяльності. Для цього використаємо метод Трейсі (Брайн Трейсі - 

відомий психолог, тренер з самоорганізації, автор книги «Керуй своїм часом 

та подвоюй результати»). 

 Для цього спробуйте сформулювати ваші цілі на наступний рік (хоча б 

10) так, якби вони вже реалізувалися. Наприклад, «я побудував собі власний 

двоповерховий будинок на березі річки у сосновому лісу у селі Розумівка». 

Далі оберіть одну з цих цілей, яка б найбільше б змінила ваше життя, 

обведіть її кружечком.  

 Напишіть її знову на іншій стороні аркушу та визначте: наскільки вона 

є конкретною або потребує конкретизації; наскільки чіткі терміни її 
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досягнення; наскільки вона є досяжною; спробуйте прописати список 

необхідних дій для її досягнення, тобто перетворіть мету у завдання. 

 А тепер поділиться, будь ласка, тим, що вам дала ця вправа, що ви про 

себе узнали нового та що, можливо, в вас змінилося? 

 - за допомогою методу «концептуального опахала» знайдіть способи 

вирізання фотографії без ножиць; 

2) здійснення самодіагностики за методикою «Шкала самооцінки 

метакогнітивної поведінки ЛаКоста» з наступним обговренням. 

 

Індивідуальна самостійна робота 

 1. Побудуйте коротку презентацію (максимум 3 слайда про один з 

метакогнітивних процесів у діяльності дизайнера). 

 2. Опрацювання розділу книги Папанека В. Дизайн для реального мира 

частина 2. глава 7. Боротьба з рутиною (Папанек В. Дизайн для реального 

мира / Пер. с англ. / В. Папанек. - М.: Издатель Д.Аронов, 2004. - 416 с. – 

С. 105-125.) та визначення проблем дизайнерського мислення, вимог до 

нього, а також методів його розвитку. 

 

 

 1.4. МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК МЕТАКОГНІТИВНИХ УМІНЬ 

ДИЗАЙНЕРІВ: МЕХАНІЗМИ, ЧИННИКИ, МЕТОДИ 

 

 Тема 4. Механізми та методи розвитку метакогнітивних умінь 

 

 4.1. Механізми розвитку метакогнітивних умінь дизайнерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи формування метакогнітивних 

умінь дизайнерів 

формування 

метакогнітивної  

обізнаності - 

метакогнітивних знань про: 

 - сутність метакогніцій, 

метакогнітивних умінь 

дизайнерів; 

 - методи 

актуалізації та розвитку 

метакогнітивних умінь 

актуалізація 

метакогні-

тивних умінь 
за зразком та 

у нових 

ситуаціях 

формування 

метакогнітивного 

досвіду  

Рис. 4.1. Етапи формування метакогнітивних умінь дизайнерів 
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Головними механізмами актуалізації та розвитку метакогніцій фахівців 

у сучасній науці визначені такі: 

1) нормування – побудова миследіяльності, процесу вирішення 

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

інструментами розуміння і мислення; 

2) вербалізація – протоколювання та проговорювання власної 

миследіяльності («мислення вголос» та «проговорювання про себе»), 

словесні звіти перебігу процесу вирішення проблемних ситуацій 

(інтроспективні, супроводжувальні (реальні) та ретроспективні). Як зазначав 

український учений Г.С. Костюк, розвиток мислення за допомогою 

вербалізації зумовлений діалектичним взаємозв’язком мислення і мови: 

єдність мислення та мови виражається передусім у значенні кожного слова, а 

також у процесі найменування об’єктів, виявляться в кожному судженні, у 

наявності внутрішньої мови у процесі мислення;  

3) об’єктивізація – вирішення полісистемних проблемних ситуацій, у 

процесі реальної чи/і змодельованої професійної діяльності. Оскільки 

мисленнєва діяльність людини виявляється у предметній діяльності, то саме 

у процесі вирішення різних проблемних ситуацій, які дають змогу 

«розгорнути метакогнітивні процеси», об’єктивізувати їх, відбувається й 

актуалізація і розвиток метакогнітивних знань та вмінь;  

4) схематизація – побудова, інтерпретація схем різного типу 

(предметних, онтологічних; діяльнісних та методологічних), що дає змогу 

усвідомити метакогнітивні процеси, тобто дійсно їх актуалізувати, адже, як 

зазначав Г.П. Щедровицький, тільки представлена знаковими засобами 

рефлексувань діяльність отримує своє усвідомлене інобуття;  

5) рефлексія, що забезпечується так званими: 

 - рефлексивними виходами – вихід суб’єкта зі своєї колишньої позиції 

діяча й перехід у нову позицію – зовнішню, як стосовно колишніх, уже 

виконаних діяльностей, так і стосовно майбутньої, проектованої діяльності, а 

також мисленнєвої діяльності, що і забезпечує її метарівень; 

 - рефлексивними паузами – зупинкою предметної та мисленнєвої 

діяльності і перехід на рівень аналізу власного мислення; 

 - рефлексивними запитаннями – такими запитаннями, що спрямовують 

мисленнєву діяльність на здійснення її аналізу. 

 

 4.2. Методи розвитку метакогнітивних умінь дизайнерів 

 

Таблиця 4.1 

Методи розвитку метакогнітивних умінь дизайнерів 
Метод Зміст 

Евристики методи відкриття нових способів рішення, нестереотипних 

планів та програм 

SMART 

(СМАРТ)-

метод визначення мети діяльності, що дозволяє узагальнити 

інформацію про наявну ситуацію, встановити терміни роботи, 
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технологія визначити достатність ресурсів, сформулювати конкретні, точні 

завдання. 

причинно-

наслідкового 

зв’язування 

здійснення аналізу власної мисленнєвої діяльності з вирішення 

проблеми за допомогою нормативної формули: ситуація – 

проблема – причини – наслідки – можливі варіанти дії. 

сценарію здійснення письмового прогнозу майбутніх подій з урахуванням 

певних чинників, що впливають на актуальну ситуацію 

(песимістичного та оптимістичного) 

аналізу джерел 

помилок 

здійснення аналізу міркувань у процесі прийняття рішення з 

визначенням їх можливих помилок 

постановки 

запитань 

мінімально необхідна послідовність постановки запитань 

K-W-L charts відповіді на запитання: Що я знаю? Що я хочу узнати? Як я 

дізнався про це? Що я маю вивчити? Як я маю знайти це? Що я 

хочу знати ще 

100 запитань список найважливіших запитань, визначення найбільш важливих 

схематизації побудови, інтерпретації, корегування схем 

створення 

ментальних карт 

створення ментальної карти за правилами: розпочинайте з 

кольорової картинки у центра паперу (формат А4); записуйте всі 

слова з великої літери; всі слова мають стояти на лініях, а кожна 

лінія пов’язана з іншими; використовуйте по одному слову на 

кожну лінію; там де можливо, введіть картинки та символи; 

використовуйте багато кольорів; використовуйте власні 

символи: стрілки, кольорові символи, геометричні фігури; 

ігноруйте контролююче мислення, фіксуйте все, що вам 

приходить у голову 

робота із 

скетчбуком 

спеціальним альбомом невеликого розміру, який необхідно 

завжди мати при собі 

схеми 

рефлексивного 

акту 

здійснення аналізу власної діяльності за такими етапами: 

1) зупинка предметної діяльності та говоріння; 2) відновлення 

послідовності виконаних дій та думок; 3) вивчення 

послідовності в аспекті її ефективності, продуктивності, 

адекватності поставленим завданням; 4) виявлення результатів 

рефлексії у вигляді ідей, гіпотез, схем, малюнків; 5) перевірка 

результатів на практиці, обговорення 
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Практичні заняття з теми. Метою практичних занять є активізація 

механізмів особистісного та професійного саморозвитку, актуалізація 

метакогнітивних знань, формування метакогнітивних умінь. 

Робота на практичному заняття передбачає: 

 1) виконання (індивідуальне та групове) з подальшим обговоренням 

вправ, які ґрунтуються на методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, а саме: 

  - проаналізуйте висловлювання відомих вчених: 

 Ж.А. Пуанкаре «Люди – це когнітивні скупердяї»,  

 Е.В. Ільєнков «Розвиток здатності самостійно мислити – це однин з 

головних компонентів людської культури»,  

 Д. Леонтьєв «Свідомість нам надали помилково; Ні, інтелект афекту не 

товариш»,  

 Г. Лессинг «Спорте, помиляйтесь, але, раді Бога, думайте і хоча криво, 

проте самі»,  

 І. Кант «Мислити – це означає говорити самим з собою…. слухати 

самого себе»,  

 Р. Бакмінстер Фуллер «Якщо ви хочете бути дизайнером, ви маєте 

зробити вибір: або приймати розумні рішення, або заробляти гроші…»,  

 Роберт Ф. Кеннеді «Деякі люди бачать речі такими, якими вони є і 

говорять: чому? Я мрію про речі, яких ніколи не було і говорю: чому 

ні?»; 

 - побудуйте ментальну карту термінів «рефлексія», «дизайнер» з 

такими правилами: розпочинайте з кольорової картинки у центра паперу 

(формат А4); записуйте всі слова з великої літери; всі слова мають стояти на 

лініях, а кожна лінія пов’язана з іншими; використовуйте по одному слову на 

кожну лінію; там де можливо, введіть картинки та символи; використовуйте 

багато кольорів; використовуйте власні символи: стрілки, кольорові символи, 

геометричні фігури; ігноруйте контролююче мислення, фіксуйте все, що вам 

приходить у голову; 

 - знайдіть помилки у роздумах Аліси з книги Л. Керрола «Аліса в 

країні чудес»; 

2) здійсніть самодіагностику за Шкалою оцінки сформованості власних 

метакогнітивних умінь, методикою «Опитувальник метакогнітивної 

включеності у діяльність». 

 

Індивідуальна самостійна робота 

1. Здійсніть схематизацію запропонованого тексту з теми (механізми 

актуалізації та розвитку метакогніцій фахівців) за різними типами схем. 

2. Надайте приклади застосування методів розвитку метакогнітивних 

умінь дизайнерів (у таблиці 4.1), запропонуйте власні методи. 

3. Знайдіть у сучасній психолого-педагогічній науці визначення 

поняття «самоорганізація», здійсніть візуалізацію цього концепту. 
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 Тема 5. Самоорганізація розвитку метакогнітивних умінь 

дизайнера 

 

 5.1. Самоорганізація як найважливіша якість дизайнера 

  

 Самоорганізація особистості - системна якість, що детермінує 

стабільну ефективність навчальної, професійно-педагогічної, комунікативної, 

самопроектувальної та ін. діяльностей, незалежно від їх змісту й специфіки 

та виявляється у внутрішніх збудниках, які забезпечують активний 

саморозвиток особистості, реалізацію її творчого потенціалу.  

 Як особливий психологічний феномен самоорганізація особистості 

включає три базових компонента:  

 1) самопідготовку, яка базується на самодіагностиці та саморозвитку і 

відображає становлення особистісного потенціалу;  

 2) самовираження – презентацію, самореалізацію себе; 

 3) самоствердження – усвідомлення, прийняття (інтеріоризація) та 

виявлення особистістю соціальних норм та цінностей; 

 

 5.2. Рефлексія як інтегральний механізм метакогнітивної 

діяльності та професійного розвитку фахівця 

  

 Рефлексія є:  

  - головним чинником, що конструює не тільки психіку людини, але і 

знання та діяльність як такі;  

  - цілісним феноменом, що є базовим регулятивним механізмом 

метакогніцій;  

  - інтегральним метакогнітивним процесом, коли спрямована на 

регуляцію внутрішньої психічної діяльності 

Рефлексія забезпечується: 

 - рефлексивними виходами – вихід суб’єкта зі своєї колишньої позиції 

діяча й перехід у нову позицію – зовнішню, як стосовно колишніх, уже 

виконаних діяльностей, так і стосовно майбутньої, проектованої діяльності, а 

також мисленнєвої діяльності, що і забезпечує її метарівень; 

 - рефлексивними паузами – зупинкою предметної та мисленнєвої 

діяльності і перехід на рівень аналізу власного мислення; 

 - рефлексивними запитаннями – такими запитаннями, що спрямовують 

мисленнєву діяльність на здійснення її аналізу. 
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Результати діяльності: які 

отримані та наскільки вони 

відповідають меті? 

                                           2 

Проблеми, які виникли:  

що зроблено і чому? 

 

                 3 

 

                                           1 
Мета діяльності: чого б 

хотілося досягти? 

                     

                  4 

Вимоги до майбутньої 

діяльності: що необхідно змінити 

для досягнення мети?  
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Практичні заняття з теми. Метою практичних занять є активізація 

механізмів особистісного та професійного саморозвитку, актуалізація 

метакогнітивних знань, формування метакогнітивних умінь. 

Робота на практичному заняття передбачає: 

 1) виконання (індивідуальне та групове) з подальшим обговоренням 

вправ, які ґрунтуються на методах формування метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів, а саме: 

  - здійснити прогнозування власної навчально-професійної діяльності у 

наступному семестрі у формі діяльнісної схеми; 

  - за схемою О.І. Генисаретського здійсніть проектування сучасної 

дитячої іграшки: 1) фіксація ситуації неідеальності; 2) постановка завдання 

на усунення неідеальності шляхом створення об’єкта, який доповнює 

ситуацію до ідеальної (або, навпаки, на усунення зайвого об’єкту); 3) 

висування вимог до характеристик об’єкта, що проектується; 

4) співставлення таких вимог з множиною проектів, що було реалізовано; 

4.1. Схема рефлексивного процесу 
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5) вибір відповідного проекту або побудова моделі об’єкту із заданими 

характеристиками з матеріалу об’єктів, які конструктивно подібні тому, що 

проектується. Проаналізуйте вашу мисленнєву діяльність, визначте 

метакогнітивні вміння, актуалізовані у ході проектування; 

 2) здійснення аналізу відеосюжету уривка лекції Г.П. Щедровицького 

«Методологічне мислення». 

 

Індивідуальна самостійна робота 

Здійсніть самостійне навчання на курсах PROMETHEUS: курс 

Університету Квінсленда «Наука повсякденного мислення», курс 

«Візуалізація даних», «Теорія обмежень та процеси мислення як потужний 

підхід для управління бізнесом» (Режим доступу: https://prometheus.org.ua/); 

або англомовних курсах Special Education Support Service «The Metacognitive 

Teacher and Learner: An Introduction to Metacognition in the Classroom» (Режим 

доступу: http://www.sess.ie/resources/metacognition). 

 

РОЗДІЛ 2. 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

 2.1. Методики діагностики сформованості метакогнітивних умінь у 

майбутніх дизайнерів 

 

ОПИТУВАЛЬНИК МЕТАКОГНІТИВНОЇ ВКЛЮЧЕНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ 

(Metacognitive awareness inventory) 

Опитувальник спрямований на визначення рівня розвитку 

метакогнітивних умінь та ступеню їх супроводу діяльності, він дає змогу 

визначити ступінь генералізації метакогнітивних умінь у різних видах 

діяльності. Опитувальний складається з 52 тверджень, кожне з яких 

піддослідний оцінює за шкалою: 1 – абсолютно не погоджуюсь, ні; 2 – 

скоріше не погоджуюсь, скоріші ні; 3 – не знаю; 4 – скоріше погоджуюсь, 

скоріше так; 5 – абсолютно погоджуюсь, так. Оцінка результатів відбувається 

через розрахунок простої суми балів з максимальною – 260 (до 174 балів – 

низький рівень, 175-185 – середній рівень та від 186 – високий рівень). 

 Інструкція: Вам пропонуються наступні твердження, що стосуються 

особливостей Вашого мислення та способів вирішення проблем. Оцініть, 

будь-ласка ці твердження за шкалою (обведіть кружечком потрібну цифру):  

1 – абсолютно не погоджуюсь, ні; 

2 – скоріше не погоджуюсь, скоріші ні; 

3 – не знаю; 

4 – скоріше погоджуюсь, скоріше так; 

5 – абсолютно погоджуюсь, так 

 

 

 

https://prometheus.org.ua/
http://www.sess.ie/resources/metacognition
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1 Періодично я запитую себе, чи досягаю я своїх життєвих 

цілей 
1 2 3 4 5 

2 Я розглядаю декілька альтернатив вирішення проблеми 

перед тим, як обрати остаточний варіант 
1 2 3 4 5 

3 Я намагаюсь використовувати способи та методи 

вирішення проблем, які спрацьовували раніше 
1 2 3 4 5 

4 Я обираю такий темп вирішення завдання, щоб мати 

достатньо часу 
1 2 3 4 5 

5 Я усвідомлюю свої інтелектуальні переваги та обмеження 1 2 3 4 5 

6 Я думаю про те, яка інформація мені згодиться перед тим, 

як почати виконання завдання 
1 2 3 4 5 

7 Я можу оцінити наскільки добре виконав роботу у той 

момент, коли вона закінчена 
1 2 3 4 5 

8 Перед тим, як виконувати роботу, я чітко визначаю її мету 1 2 3 4 5 

9 Я уповільнюю тем роботи, коли зіштовхуюсь з важливою 

для себе інформацією 
1 2 3 4 5 

10 Я знаю, яка саме інформація особлива важлива у моїй 

роботі 
1 2 3 4 5 

11 Працюючи над проблемою я час від часу запитую себе, чи 

розглянув я всі альтернативи її вирішення 
1 2 3 4 5 

12 Я здатний добре структурувати інформацію 1 2 3 4 5 

13 Я свідомо концентруюсь на важливій для мене інформації 1 2 3 4 5 

14 Я точно знаю, з якою метою використовую різні стратегії 

вирішення проблем 
1 2 3 4 5 

15 Я краще засвоюю інформацію, коли знаю щось відносно 

самої теми 
1 2 3 4 5 

16 Я знаю, чого очікує від мене викладач 1 2 3 4 5 

17 Я добре запам’ятовую нову інформацію 1 2 3 4 5 

18 Я використовую різні стратегії залежно від ситуації 1 2 3 4 5 

19 Я запитую себе, чи існував легший шлях зробити завдання 

після того, як воно було виконане 
1 2 3 4 5 

20 Я здатний контролювати якість рішень, які я прийняв 1 2 3 4 5 

21 Час від часу я «обертаюсь назад», що допомагає мені краще 

зрозуміти значущі для мене відносини 
1 2 3 4 5 

22 Я ставлю себе запитання, наскільки гарне прийняте 

рішення перед тим, як почати його здійснення 
1 2 3 4 5 

23 Я обмірковую декілька способів вирішення проблеми та 

обираю оптимальніший 
1 2 3 4 5 

24 Закінчивши роботу (виконавши завдання) я підводжу 

підсумки тому, що я зробив 
1 2 3 4 5 

25 Коли я в чомусь не можу розібратися, я звертаюсь за 

допомогою до інших 
1 2 3 4 5 

26 Я можу замотивувати себе навчатися, коли мені це 

необхідно 
1 2 3 4 5 

27 Я усвідомлюю, які стратегії використовую, коли приймаю 

рішення 
1 2 3 4 5 

28 Приймаючи важливе рішення, я аналізую ефективність 

використаних мною стратегій 
1 2 3 4 5 

29 Я використовую свої інтелектуальні переваги для 

компенсації своїх слабкостей  
1 2 3 4 5 
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30 Я концентрую увагу на значенні та практичній цінності 

нової інформації 
1 2 3 4 5 

31 Я створюю власні приклади, щоб краще осмислити 

інформацію 
1 2 3 4 5 

32 Я можу точно цінити ступінь своєї компетентності у той чи 

іншій сфері 
1 2 3 4 5 

33 Я автоматично застосовую ефективні стратегії вирішення 

завдання 
1 2 3 4 5 

34 Вивчаючи щось нове, я час від часу роблю паузу та 

запитую себе, наскільки добре я розумію матеріал 
1 2 3 4 5 

35 Я знаю, в якому випадку кожна з використаних мною 

стратегій буде найбільш ефективною 
1 2 3 4 5 

37 Коли вирішення завдання закінчене, я запитую себе, чи 

досягнуті поставлені цілі 
1 2 3 4 5 

38 Я роблю малюнки та діаграми, які допомагають краще 

зрозуміти проблему, над якою працюю 
1 2 3 4 5 

39 Після того, як завдання зроблено, я запитую себе, чи 

врахував я інші можливі варіанти його вирішення 
1 2 3 4 5 

40 Я намагаюсь перевести нову інформацію в доступну для 

мене форму 
1 2 3 4 5 

41 Коли я не можу щось зрозуміти, я змінюю спосіб роботи з 

інформацією 
1 2 3 4 5 

42 Я уважно читаю інструкцію перед тим, як розпочати 

виконувати завдання 
1 2 3 4 5 

43 Коли я читаю про щось нове, я співвідношу це з тим, що 

мені відомо у цій сфері 
1 2 3 4 5 

44 Я переглядаю свої пропозиції, коли затрудняюсь в рішенні 

проблеми 
1 2 3 4 5 

45 Я організую свій час так, щоб досягнути своїх цілей 

найкращим способом 
1 2 3 4 5 

46 Я краще навчаюсь, коли тема мені цікава 1 2 3 4 5 

47 Я намагаюсь розбити роботу на певну кількість окремих 

завдань 
1 2 3 4 5 

48 Я концентруюсь на загальному смислі роботи у більшій 

мірі, ніж на її деталях 
1 2 3 4 5 

49 Я схильний запитувати себе, наскільки успішно я 

просуваюсь, коли вивчаю щось нове 
1 2 3 4 5 

50 Читаючи новий текст, я декілька разів перечитую складні 

для мого розуміння абзаци 
1 2 3 4 5 

 

ШКАЛА САМООЦІНКИ МЕТАКОГНІТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛАКОСТА 

Методика рекомендована для визначення рівня сформованості 

метакогнітивних стратегій у ситуації цілеспрямованого навчання та для 

діагностики профілю метакогнітивних стратегій у фахівців, які 

використовують їх у професійній діяльності. Шкала складається з 12 

тверджень, які визначають ступінь генералізації метакогнітивних умінь, 

оскільки піддослідний обирає частоту їх використання (5 - дуже часто; 4 – 

часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – дуже рідко) у різних ситуаціях. Результат 

підраховується як проста сума балів з максимальною до 60 (до 21 балів – 

низький рівень, 22-43 бали – середній рівень, від 44 і вище – високий рівень). 



257 

 Інструкція: Будь ласка, оцініть мисленнєві стратегії, які Ви 

використовуєте, за наступною шкалою (обведіть кружечком потрібну 

цифру): 

використовую: 5 - дуже часто; 4 – часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – дуже рідко 

 

1 Стратегічне планування (планування, моніторинг та 

оцінка діяльності) 

5 4 3 2 1 

2 Формулювання запитань (свідоме формулювання 

запитань, що звернені до пробілів у тій чи іншій 

сфері знання) 

5 4 3 2 1 

3 Свідоме прийняття рішення (прогнозування ефекту 

та наслідків кожного варіанта вибору) 

5 4 3 2 1 

4 Диференційна оцінка (рефлексивна оцінка власних 

дій за різними критеріями) 

5 4 3 2 1 

5 Осмислення досягнень (співвіднесення суб’єктивних 

досягнень з об’єктивним зворотним зв’язком) 

5 4 3 2 1 

6 Подолання суб’єктивних обмежень (усвідомлення 

можливостей вирішення складних завдань та 

наполегливий свідомий пошук рішення) 

5 4 3 2 1 

7 Перефразування та резюмування отриманої 

інформації (переосмислення ідей, що приходять) 

5 4 3 2  1  

8 Визначення когнітивної поведінки (визначення 

використаних когнітивних стратегій та їх значущості 

для вирішення завдання) 

5 4 3 2 1 

9 Визначення термінології (формулювання точних 

визначень первинно розмитих, багатозначних або 

погано зрозумілих термінів) 

5 4 3 2 1 

10 Рольові ігри (програвання позиції партнера по 

спілкуванню/замовника, мисленнєвий діалог з ним) 

5 4 3 2 1 

11 Ведення щоденника (письмова фіксація власних 

думок) 

5 4 3 2 1 

12 Моделювання (побудова мисленнєвих репрезентацій 

досвіду) 

5 4 3 2 1 

 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕФЛЕКСИВНОСТІ А.В. КАРПОВА, 

В.В. ПОНАМАРЬОВОЇ 

Методика спрямована на визначення рівня розвитку метакогнітивних 

функцій людини та степеню супроводження діяльності. 

Методика складається з 27 тверджень, кожне із яких піддослідний 

оцінює за шкалою: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 
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– не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – стовідсотково вірно. Результат 

підраховується як проста сума балів з максимальною 189 балів (до 114 – 

низький рівень, 115 – 139 – середній рівень, від 140 – високий рівень). 

 Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на твердження опитувальника. 

У бланку відповідей оберіть та відзначте той варіант, який відповідає 

Вашому варіанту відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше 

невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – стовідсотково вірно. Не 

замислюйтесь довго над відповідями. Пам’ятайте, що вірних та невірних 

відповідей у даному випадку бути не може. Дякуємо! 

1. Коли я читаю гарну книжку, я завжди потім довго думаю про неї, мені 

кортить її з ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене раптово про щось запитують, я можу відповісти перше, що 

прийшло на думку. 

3. Перш ніж підняти телефонну слухавку, щоб подзвонити по ділу, я 

здебільшого подумки планую розмову. 

4. Коли я здійснюю якусь помилку, то довго потім не можу відволіктися 

від думок про неї. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптово згадати, що спричинило низку думок. 

6. Коли я починаю виконувати складне завдання, я намагаюся не 

замислюватися над майбутніми труднощами.  

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають вторинне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявити собі хід роботи, яку я починаю 

виконувати. 

11. Мені було б складно написати ділового листа, якби я наперед не склав 

плану. 

12. Я волію діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач. 

13. Я доволі легко приймаю рішення відносно дорогої покупки.  

14. Як правило, якщо я щось замислив, то подумки аналізую свої плани, 

уточнюю деталі, розглядаю усі варіанти. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Вважаю, що у більшості ситуацій потрібно діяти швидко та керуватися 

першою думкою, яка прийшла на розум. 

17. Іноді я приймаю необмірковані рішення. 

18. Коли я закінчую розмову, то іноді я продовжую її подумки, знаходжу 

нові аргументи на захист власної точки зору. 

19. У ситуації конфлікту у пошуку винних я перш за все починаю з себе.  

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все обміркувати та 

зважити. 

21. У мене іноді виникають конфлікти тому, що я не можу передбачити, 

якої поведінки від мене очікують інші. 
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22. Буває, що коли я обмірковую розмову з іншою людиною, я подумки 

немов веду з ним розмову. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки та почуття 

викликають в інших мої слова та вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншому, я обов’язково подумаю, якими 

словами це краще зробити, щоб не образити його. 

25. Коли я вирішую складне завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з ким-небудь сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним. 

27. Рідко буває так, що я жалкую про те що сказав. 

 
№ 

 

абсолютно 

невірно 
невірно 

скоріше 

невірно 
не знаю 

скоріше 

вірно 
вірно 

стовідсотково 

вірно 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        
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ДОДАТОК Н 

Фотоматеріали ділової гри «Лялька у подарунок» 

 

 

 

 

Рис. К.1. Презентація авторських ляльок 

Рис. К.2. Презентація авторських ляльок на міській виставці 
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ДОДАТОК П 

 

Фото матеріали вистаки-презентації скетчбуків «Щоденник мого 

професійного розвитку» 

 

 

 

 

 

Рис. Л.1. Презетація скетчбуків  

«Щоденник мого професійного розвитку» 

Рис. Л.2. Робота над скетчбуками «Щоденник мого професійного 

розвитку» 
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Рис. Л.3. Робота над скетчбуками  

«Щоденник мого професійного розвитку» 

Рис. Л.4. Скетчбуки студентів експериментальної групи  

«Щоденник мого професійного розвитку» 
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Рис. Л.5. Скетчбуки студентів експериментальної групи  

«Щоденник мого професійного розвитку» 
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ДОДАТОК Р 
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1. Адоньєва Ю. А. Метакогнітивні вміння майбутнього фахівця: науково-

теоретичні основи дослідження / Ю. А. Адоньєва // Вища освіти України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди». – Київ : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до Вип. 36, 

т. VI (66). – С. 8–15. (Реферується міжнародними наукометричними 

базами). 

 2. Адоньєва Ю. А. Зарубіжний досвід професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів у контексті формування їх метакогнітивних умінь / 

Ю. А. Адоньєва // Вища освіти України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору: East European Institute of Psychology. – 

Київ, 2016. – С. 4–14. (Реферується міжнародними наукометричними 

базами) 

 3. Адоньєва Ю. А. Особливості використання методу схематизації у 

професійній підготовці майбутніх фахівців / Ю. А. Адоньєва, О. І. Гура // 

Імідж сучасного педагога: Полтавський національний педагогічний 

університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – 

Вип. 7 (166). –  

С. 23–25. 

4. Адоньєва Ю. А. Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як 

детермінанта їх професійної діяльності / Ю. А. Адоньєва // Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. Т. Степанової. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – № 2 (57), травень. – 
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С. 13–19. (Реферується міжнародними наукометричними базами) 

5. Адоньєва Ю. А. Метакогнітивне навчання майбутніх фахівців у 

вищих навчальних закладах: досвід та особливості впровадження / 

Ю. А. Адоньєва // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2017. – № 6 (14). –  

P. 10–14. (Реферується міжнародними наукометричними базами) 

6. Адоньева Ю. А. Особенности профессиональной деятельности 

дизайнера и проблемы подготовки специалистов в высшей школе / 

Ю. А. Адоньева // Международное образование и профессиональная 

самореализация : сб. науч. статей. – Санкт-Петербург : НИЦ АРТ, 2015. – 

С. 105–108. 

7. Адоньева Ю. А. Формирование метакогниций будущих 

специалистов в высшей школе: постановка проблемы / Ю. А. Адоньева // 
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8. Адоньева Ю. А. Развитие метакогнитивных умений специалистов в 

условиях последипломного образования / Ю. А. Адоньева, А. И. Гура // 

Педагогический поиск : научно-методический журнал: ФАО «Национальный 

центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской 

области», Республика Казахстан. – 2017. – № 2 (27). – С. 112–116. 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ АПРОБАЦІЮ 

МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

9. Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь майбутніх 

фахівців як пріоритет сучасної вищої освіти / Ю. А. Адоньєва // Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний 

аспект: Всеукр. наук.-практ. конф., 26–27 листопада 2015 р. – Суми : 

РВВ СОІППО, 2015. – C. 5–7. 

10. Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 

фахівців у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / 

Ю. А. Адоньєва // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : 

ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 березня 2016 р. – Запоріжжя : 



268 

Запорізький національний університет, 2016. – С. 38–41. 

11. Адоньєва Ю. А. Особливості розвитку професійної компетентності 

дизайнера в системі неперервної освіти / Ю. А. Адоньєва // Електронний 

збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. – 2016. – Вип. № 2 (24) : матеріали ІІ Міжнар. конф. 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (18–

25 квітня 2016 р., Запоріжжя). – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/-

pages/el_gurnal/pages/vip24.html. 

12. Адоньєва Ю. А. Новітні методи професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів у вищому навчальному закладі / Ю. А. Адоньєва // Соціально-

гуманітарні науки та сучасні виклики : Всеукр. наук. конф., 29–30 червня 

2016 р. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – С. 22–23. 

13. Адоньєва Ю. А. Метакогнітивні вміння фахівця як чинник його 

професійного розвитку у системі неперервної освіти / Ю. А. Адоньєва // 

Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. – 2016. – Вип. № 3 (25) : матеріали 

Всеукр. конф. з міжнародною участю «Науково-методичні засади 

професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (18–19 жовтня 

2016 р., м. Запоріжжя). – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.-

ua/pages/el_gurnal/pages/vip25.html. 

14. Адоньєва Ю. А. Методи розвитку метакогнітивних умінь фахівців / 

Ю. А. Адоньєва // Електронний збірник наукових праць Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2017. – 

Вип. № 1 (27) : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15–22 травня 2017 року, 

м. Запоріжжя). – Режим доступу: 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html. 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ НАУКОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

15. Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх 
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дизайнерів: навчально-методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавра спеціальності «Дизайн» / Ю. А. Адоньєва. – Мелітополь : 

ЕГФ ЗНУ, 2017. – 36 с. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні положення та результати дисертації ї обговорювалися на 

засіданнях кафедри Запорізького національного університету педагогіки та 

психології освітньої діяльності, оприлюднені на науково-практичних 

конференціях, зокрема: міжнародних: «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до світового освітнього простору» (м. Київ, 19-21 листопада 

2015р., заочна форма, 24-26 листопада 2016 р., заочна форма), «Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 20-27 

квітня 2015 р., очна форма, 18-25 квітня 2016р., очна форма, 15-22 травня 

2017 р., очна форма); всеукраїнських: «Інноваційні освітньо-виховні стратегії 

в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» (м. Суми, 26-27 

листопада 2015 р., заочна форма); «Педагогіка вищої школи: досвід і 

тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 17-18 березня 2016 р., очна форма); 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 29-30 червня 

2016 р., заочна форма); «Науково-методичні засади професійного розвитку 

фахівця у системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя, 18-19 жовтня 2016 р., 

очна форма). 

 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). 
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