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з різних галузей науки, а також на використання нестандартних прийомів 

мислення тощо.  

Однак, як зазначає здобувачка, вивчення вітчизняних наукових джерел з 

проблеми професійного мислення дизайнерів та практики роботи вищих 

навчальних закладів відповідного напряму засвідчило, що на етапі трансформації 

системи вітчизняної освіти основні зусилля науковців та практиків 

концентруються у площині первинної когнітивної регуляції мисленнєвих процесів 

та практично не орієнтовані на вирішення питання функціонування і розвитку 

процесів другого порядку, що є синтетичними, інтегральними метапроцесами й 

забезпечують успішність дизайнерського проектування. 

Виконання окреслених завдань є можливим за умови вдосконалення 

процесу професійної підготовки дизайнерів шляхом формування їх 

метакогнітивних умінь. Тому здобувачка й обрала заявлену проблему для 

дослідження, яка повною мірою відповідає вимогам сьогодення. 

Актуальність дисертаційного дослідження Ю.А. Адоньєвої підтверджується 

й чітко визначеними суперечностями, що існують у межах обраної проблеми, а її 

глибоке усвідомлення дало змогу здобувачці правильно сформулювати об’єкт і 

предмет, поставити адекватні мету й завдання дослідження, із нових позицій 

підійти до висвітлення низки питань, відшукати способи їх розв’язання. Для цього 

використано комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних наукових 

методів. 

У першому розділі дисертації – «Теоретичні основи дослідження сутності 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів» – унаслідок ґрунтовного аналізу 

сутнісної характеристики метакогніцій фахівців у сучасній науці, змісту 

метакогнітивних умінь дизайнерів, зарубіжного та вітчизняного досвіду 

формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки, здобувачка констатує, що вітчизняна система дизайн-освіти 

практично не використовує (або використовує на рівні апробації, ситуативно) 

програми, орієнтовані на формування інтегруючих, надпредметних властивостей 

фахівця. Пов’язавши це з формуванням метакогнітивних умінь майбутніх 

дизайнерів, Ю.А. Адоньєва доводить необхідність впровадження у професійну 

підготовку дизайнерів програм метакогнітивного навчання. 
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Заслугою здобувачки слід уважати і конкретизацію та уточнення змістового 

навантаження та структури таких дефініцій дослідження, як: метапізнання, 

метакогніції. З опорою на їх наукове обґрунтування здобувач розглядає 

особливості професійної діяльності дизайнера та виділяє базові етапи 

дизайнерської діяльності, а саме: 1) підготовчий, що передбачає усвідомлення 

фахівцем проблемної ситуації, методологічну обробку інформації та 

формулювання проектного завдання, створення графічного передпроектного 

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

вирішення дизайн-проблеми, продукування та створення ескіз-ідей, ескізу 

проектного рішення; 3) етап вирішення, що забезпечує створення програми 

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

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

проектного рішення, внесення коректив, здійснення додаткових досліджень і 

власне презентація дизайнерського рішення. 

За таких умов, метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів розглядаються 

автором як визначені засвоєні майбутнім фахівцем способи метакогнітивної 

регуляції його навчально-професійної діяльності, що забезпечуються сукупністю 

засвоєних метакогнітивних знань. 

Результатом теоретичного аналізу досліджуваної проблеми є виокремлення 

відповідних груп базових метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів: уміння з 

цілепокладання; антиципаційні вміння; вміння з прийняття рішення; планувальні 

вміння; програмувальні вміння; рефлексивні вміння або вміння метакогнітивного 

самоконтролю. Авторка наголошує, що зазначені метакогнітивні вміння є 

внутрішніми детермінантами ефективності як майбутньої професійної, так і 

навчально-професійної діяльності студента-дизайнера, оскільки визначають 

успішність його мисленнєвої діяльності. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови формування 

метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної 

підготовки» – автором доводиться необхідність формування метакогнітивних 

умінь майбутніх дизайнерів, теоретично обґрунтовується науковий зміст моделі 
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формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів та організаційно-

педагогічні умови успішного досягнення освітньої мети у практичній площині. 

У роботі детально розкривається змістове наповнення структурних 

компонентів моделі формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів 

(стор.92-121) та подається її схематичне зображення (рис. 2.2) з виділенням 

цільового, змістово-операціного та результативного компонентів. 

Спираючись на аналіз нормативно-правових документів, орієнтири 

розвитку вітчизняної вищої дизайн-освіти, особливості професійної підготовки 

дизайнерів у закладах вищої освіти, а також результати проаналізованого досвіду 

існуючих зарубіжних та вітчизняних програм метакогнітивного навчання, 

здобувач виділяє та обґрунтує організаційно-педагогічні умови формування 

метакогнітивних умінь у 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. 

За задумом автора, кожна з виділених умов передбачає впровадження 

системи відповідних форм і методів педагогічного процесу, зміст яких 

розкривається на с. 132-162. 

Особливістю побудови результативного блоку структурної моделі є не 

тільки окреслення результату професійної підготовки майбутніх дизайнерів – 

сформованих метакогнітивних умінь, але й виділення критеріїв (усвідомленість 

дій, стійкість та повторюваність дій, ефективність дій) і рівнів (початковий, 

середній, високий) їх сформованості. 

А впровадження самої моделі, на переконання автора, та реалізації 

визначених організаційно-педагогічних умов у системі вищої освіти є ефективним 

шляхом формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка організаційно-

педагогічних умов формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у 
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процесі професійної підготовки» – автором розкриваються загальні питання 

організації педагогічного експерименту; цілком логічною подається його хід та 

аналіз результатів. 

Переконує висновок здобувачки щодо результатів констатувального етапу 

експериментальної роботи про доцільність застосування моделі формування 

метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. 

Відповідно для успішного розв’язання актуалізованої проблеми 

здобувачкою здійснено експериментальну перевірку дієвості авторської моделі у 

ході формувального етапу педагогічного експерименту. Етапи його проведення, 

як наголошує автор, відповідали етапам навчально-професійної діяльності та 

забезпечували реалізацію визначених організаційно-педагогічних умов: 

1) установчо-мотиваційний, метою якого було формування мотивації 

студентів на оволодіння метакогнітивною обізнаністю та метакогнітивними 

уміннями, установки на спільну діяльність; активізація особистісно-професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців, а також уведення їх у актуалізовану тему; 

2) змістовий, який передбачав забезпечення умов для оволодіння 

студентами метакогнітивною обізнаністю, формування в них метакогнітивних 

умінь; 

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. 

Поданий в дисертації хід та результати педагогічного експерименту, 

спрямованого на апробацію авторської моделі, продемонстрували її ефективність, 

про що засвідчили суттєві зміни кількісних показників за виділеними критеріями 

та показниками.  

Отже, представлене дослідження має наукову новизну. Його практичне 

значення є також безсумнівним, оскільки завдяки експериментальній апробації 

моделі формування метакогнітивних умінь майбутніх дизайнерів у процесі 

професійної підготовки в студентів підвищився рівень володіння ними. Це 
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підтверджується відповідними статистичними розрахунками й довідками про 

впровадження результатів дослідження.  

Цінними для педагогіки вищої школи є напрацювання здобувачки щодо 

підготовки та реалізації спецкурсу "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. 

Вірогідність отриманих результатів і висновків забезпечено ґрунтовним 

аналізом значного обсягу інформаційних джерел, доцільно вибраними й 

використаними методами дослідження, репрезентативністю вибірки, досягнутою 

ефективністю експериментальної роботи. Зміст дисертації органічно доповнюють 

і конкретизують додатки. 

Проведений аналіз рукопису дисертації підтверджує, що заявлені публікації 

повністю відображають її основні положення й результати, що дає підстави 

розглядати дослідження Адоньєвої Юлії Анатоліївни як завершений і цілісний 

доробок з важливої для вітчизняної професійної освіти проблеми. 

Матеріали дисертації можна рекомендувати для застосування викладачам 

вищих навчальних закладів з метою вдосконалення змісту і процесу професійної 

підготовки дизайнерів, а також фахівцям відповідного профілю. 

Зазначене вище свідчить, що представлена дисертаційна робота є 

завершеною, а зроблені в ній узагальнення та висновки теоретично 

обґрунтованими. Її зміст узгоджується з основними положеннями, висвітленими у 

змісті автореферату. Основні результати дисертаційного дослідження в повному 

обсязі викладені у наукових фахових виданнях. Зокрема, здобувачка має 

15 наукових і науково-методичних публікацій, з них: 5 статей у наукових фахових 

виданнях України (з яких 3 реферуються міжнародними наукометричними 
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базами), 3 статті – у зарубіжних виданнях, 6 – у матеріалах конференцій. Автором 

підготовлене одне навчально-методичне видання. 

Підкреслюючи достовірність наукових здобутків дисертантки, доцільно 

зазначити, що у дисертаційній роботі є ряд запитань, що носять дискусійний 

характер: 

1. Варто було б, на нашу думку, аналізуючи понятійний простір, розкрити 

дефініцію «формування» як базову категорію дослідження. 

2. На стор. 19 дисертаційної роботи дисертантка вказує, що використовувала 

метод контент-аналізу для роботи з нормативною документацією. Результати 

такої роботи варто було б відобразити у відповідних розділах роботи або у 

додатках. 

3. Зміст матеріалу щодо сутнісної характеристики метакогніцій фахівців 

(п.1.1) значно виграв би за умови узагальнення матеріалу у вигляді таблиць, схем, 

логічних ланцюжків тощо. 

4. У ході розкриття змісту структури моделі формування метакогнітивних 

умінь майбутніх дизайнерів у професійній підготовці (п. 2.1) автором виділяються 

організаційно-педагогічні умови "успішного досягнення освітньої мети". 

Оскільки на цьому матеріалі ґрунтується реалізація формувального етапу 

експериментальної роботи, варто було б більше уваги приділити їх 

обґрунтуванню з опорою на: 1) конкретні наукові роботи, де досліджуються 

питання виділення умов підвищення ефективності навчального процесу у вищій 

школі; 2) власні висновки, підтверджені кількісними показниками, що спиралися 

б на певні формалізовані методики. 

5. Варто було б у додатках подати більше практико орієнтованого матеріалу, 

як то: 1) конкретних алгоритмів (локальних технологій, методичних розробок) до 

впровадження конкретних методів (SMART-технологія, метод Д. Пойа, 

технологія K-W-L та ін.) та форм організації навчання (наприклад, TED-

конференція, ділові ігри «Лялька у подарунок», «Шукаємо дизайнера» та ін.), що 

застосовувалися автором у ході формувального етапу експериментальної роботи;  
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