
 



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність 

Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження 

Ю.А. Адоньєвої забезпечується: адекватною й оптимальною дослідницькою 

методологією, системним аналізом теоретичного матеріалу; комплексним 

застосуванням емпіричних і теоретичних, кількісних і якісних методів; 

представницькою джерельною базою, що нараховує 209 вітчизняних і 

зарубіжних видань; а також можливістю впровадження педагогічного досвіду в 

нових умовах зі студентами інших закладів вищої освіти, про що свідчать шість 

довідок про впровадження.  

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, збалансованістю 

складових частин і підпорядкована реалізації основних завдань дослідження. 

Робота складається з трьох розділів, висновків до кожного з розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Відтак у першому розділі  “Теоретичні основи дослідження сутності 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів” (с.23-89) – автором здійснено 

аналіз наукових підходів до розуміння сутності метакогніцій, метакогнітивної 

діяльності фахівця, за результатом чого констатовано (с. 34-35), що метакогніції 

забезпечують якість як мисленнєвої, так і усієї предметної діяльності людини, 

мають особливий зміст, а їх розвиток потребує цілеспрямованих формувальних 

програм - метакогнітивного навчання.  

Результати вивчення особливостей дизайн-діяльності, проектування, а 

також етапів, напрямів роботи фахівця, основних вимог до його компетентності 

(п. 1.2.) надали змогу авторові сформулювати власне розуміння сутності 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів та виокремити й обґрунтувати 

базові метакогнітивні вміння, які мають бути сформованими у процесі їхньої 

професійної підготовки (таблиця 1.1. с. 67-68).  

Подані у п. 1.3. результати вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

метакогнітивної підготовки майбутніх дизайнерів дали змогу визначити основні 

шляхи її вдосконалення. 



 У другому розділі “Організаційно-педагогічні умови формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки” (с. 92-162) ґрунтуючись на положеннях системного, 

синергетичного, гуманістичного, діяльнісного, контекстного, компетентнісного, 

акмеологічного, системомиследіяльнісного і рефлексивного підходів, а також 

ідеях концепції І.Я. Лернера щодо способів і рівнів засвоєння змісту освіти та 

концепції дидактичної евристики А.В. Хуторського презентована розроблена 

автором структурна модель формування метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки (рис. 2.2., с. 115), яка складається з 

цільового, змістовно-операційного та результативного блоків. 

 Визначені та теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови, 

що забезпечують ефективність формування метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів у процесі професійної підготовки: 1) орієнтація змісту професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів на формування їх метакогнітивної обізнаності; 

2) впровадження методів метакогнітивного навчання; 3) створення 

метакогнітивного освітнього середовища у процесі професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів. Зміст умов ґрунтовно розкрито в п. 2.3., 2.4., 2.5. 

 У третьому розділі дисертаційної роботи (с. 166-188) розкрито загальні 

питання організації педагогічного експерименту, який здійснювався протягом 

2013-2017 років на базі Економіко-гуманітарного факультету Запорізького 

національного університету у м. Мелітополь Запорізької області, Запорізького 

національного університету та інших закладів вищої освіти.  

 Зокрема наведено аналіз результатів пілотного дослідження, 

обґрунтування методів, що увійшли до діагностичного комплексу, розкрито 

зміст та особливості реалізації його етапів: констатувального, формувального та 

контрольного (п. 3.1.). Отримані в ході дослідження результати, які наглядно 

представлено на рис. 3.3.-3.7., табл. 3.1.-3.3., переконливо підтвердили 

ефективність запропонованих формувальних заходів. 

У загальних висновках викладено основні результати дисертаційного 

дослідження.  



3. Наукова новизна результатів дослідження 

Виконана робота дає вагомий приріст нових знань як на теоретичному, так 

і на прикладному рівнях професійної підготовки майбутніх дизайнерів. 

Поміж найсуттєвіших отриманих наукових результатів слід зазначити 

такі: по-перше, виокремлено і обґрунтовано групи базових метакогнітивних 

умінь майбутніх дизайнерів: уміння з цілепокладання; антиципаційні вміння; 

вміння з прийняття рішення; планувальні вміння; програмувальні вміння; 

рефлексивні або вміння метакогнітивного самоконтролю; 

по-друге, 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; 

по-третє, удосконалено організаційно-методичні засади професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів на основі впровадження нетрадиційних форм 

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

лекція-прес-конференція, ділові ігри, дебати, дискусії, евристики, сценарії, 

робота зі скетчбуком та ін.), комплексу діагностичних методів. 

 

 



4. Значущість результатів дослідження для науки й практики та 

можливі шляхи їх використання 

Значення одержаних результатів для педагогічної науки визначається тим, 

що наукові здобутки автора складають методологічну основу для подальших 

наукових досліджень перспектив розвитку вітчизняної університетської освіти у 

контексті наближення до європейських стандартів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження 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. 

Результати дослідження, рекомендації та пропозиції, сформульовані 

автором на підставі проведеного в роботі аналізу можуть бути використані в 

освітньому процесі фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво, 

спеціальності 022 Дизайн під час розробки освітніх програм, навчальних 

планів, навчальних програм і навчально-методичних комплексів.  

5. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях 

Основні наукові положення й результати дослідження Ю.А. Адоньєвої 

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. 

Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 9 



міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях,  

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

чинними вимогами. 

Стиль викладу матеріалу, основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій доступний для сприйняття. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації. 

7. Зауваження щодо змісту дисертації 

У цілому, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

дисертантом результатів, слід відмітити ряд дискусійних положень і зауважень 

до змісту роботи: 

1. Розглядаючи зміст метакогнітивних умінь дизайнерів у п.1.2, на нашу 

думку, слід було більш детально розглянути взаємозв’язок таких явищ як 

професійне мислення, проектно-образне мислення дизайнера та метакогніції, 

метакогнітивні уміння. 

2. Аналіз існуючих програм метакогнітивного навчання, поданий у 

дисертацій у п.2.1, на нашу думку, доцільно було б подати в окремому 

підрозділі першого розділу роботи, після аналізу зарубіжного та вітчизняного 

досвіду формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки. 

3. Нажаль, в авторській структурній моделі чітко не простежуються етапи 

формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки, адже саме вони висвітлюють загальнонаукові 

механізми професійного розвитку студентів, засвоєння ними змісту професійної 

освіти. 

4. Робота значно б виграла, якщо б автор більш грунтовно розкрив роль і 

місце практичної підготовки студентів-дизайнерів у процесі формування в них 

метакогнітивних умінь. 

 



 


