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особистості 
вчителя  та 

учня 



Найдосвідченіший педагог  ніколи 

не повинен спинятися на 

досягнутому, бо якщо немає руху 

вперед, то неминуче починається 

відставання. 

В.Сухомлиснький 





Акмеологія (від давньогрецької, acme - вершина  

logos-  наука) 

Це галузь наукового знання, комплекс наукових 

дисциплін, об’єктом вивчення якої є людина в динаміці 

самоактуалізації свого творчого потенціалу, 

саморозвитку, самовдосконалення в різних життєвих 

сферах у тому числі і в освіті, професійній діяльності 

тощо. Це наука про шляхи максимальної досконалості в 

усіх видах індивідуальної діяльності людини, 

досягнення вершини свого саморозвитку  



“Акме” 
(давньогр.  

аxmd) 
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Акмеологія як наука 
Акме – досягнута людиною  в процесі 
життєдіяльності   вершини свого 
професійного та особистісного розвитку  



Акмеологія як наука  

Самопідготовка 
(формує творчий потенціал) 

 

Самоорганізація 

Самореалізація 
(досягнення успіху) 

Самовираження 
Послідовне  
досягнення  

професійних вершин 
 
 

ПРОФЕСІЙНЕ АКМЕ  
 
 

 
Самоосвіта 

Самостійний спосіб  
засвоєння  

знань,умінь,навичок  
в певній 

 галузі,які  необхідні  
для  

особистісного росту 
  

 

Наука  про закономірності досягнення максимальної досконалості 
особистості  шляхом самоорганізації    

Самовиховання 
Формування певних 
 моральних  якостей, 
які не гарантуються  

тим соціальним 
 середовищем, 

в якому 
 людина перебуває  

 
 

 
 
 

Самоствердження 
Отримання 
 ціннісної  

оцінки соціуму  
результатів 

 діяльності людини 
  

СОЦІАЛЬНЕ АКМЕ 
 
 
 
     





 визначенні шляхів досягнення педагогом 

професіоналізму; 

 

гуманістичній орієнтації на розвиток особистості 

учнів засобами окремих навчальних предметів; 

 

виборі педагогом способів своєї діяльності з 

урахуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей; 

 

підготовка учнів до наступних педагогічних впливів. 

 

 

 

Сутність педагогічної акмеології 

полягає у: 
 

 



Рівні та етапи професіональної 

діяльності і зрілості особистості педагога 
 

•. 

   рівень оволодіння професією 
 

   педагогічної майстерності 
 

   рівень самоактуалізації  
    педагога в професії 

 
 рівень педагогічної творчості 



Робота з учнями 
 Підготовка учнів 

до 

Всеукраїнських 

олімпіад, 

конкурсів, 

змагань, 

фестивалів, 

турнірів 

 Підготовка учнів 

до захисту 

науково-

дослідницьких 

робіт МАН 

 Підготовка до 

якісної здачі ЗНО 

 

 

                                         Методична 

діяльність 
 Педрада 
 Методична 

рада 
 Психолого-

педагогічий 
       семінар 
 Теоретичний 

семінар 
 Семінар-

практикум 
 Проблемний 

семінар 

 Творчі групи 

 

 
Самоосвітня 

діяльність 
 Курси 
 Робота в 
        МО 
 Предметні 

тижні 
 Відкриті уроки 
 Уроки з 

використанням 

ІКТ 
 Уроки з 

використанням 

інноваційних 

технологій 
 Конференції 
 Робота над 

проблемою 

 Тренінги 

Творча 

самореалізація 
 Конкурс 

«Учитель 

року» 
 Всеукраїнські

конкурси 

 Участь в 

реалізації 

регіональних 

всеукраїнсь-

ких, 

міжнародних 

проектів  

 

Видавницька 

діяльність 

 Власні 

сайти та 

блоги 

 Авторські 

програми 

Портфоліо 
вчителя 





Етапи розвитку кар´єри 

50-  
і далі 

40-50 

30-40 

20-30 

Час 
 переоцінки 

Час 
 мистецького  

управління 

Час 
 консолідації 

Час швидкого 
 навчання, 
 боротьби 

 та пошуків 
 визнання 

основні етапи .doc


Акмеологічні  технології  

Розвиваючі 

Формуючі 

Ігрові 

Тренінгові 

Цілісна система 
взаємопов´язаних активних 

засобів групової та 
індивідуальної роботи, за 

допомогою яких організовується 
та здійснюється поступальний 

рух особистості до вершин 
 

Забезпечити умови для саморозвитку та самореалізації  
педагогів та учнів 

за допомогою спеціальних прийомів та технік самоактуалізувати  
 їх особистісне та професійне “Я” 



навчальний заклад      родина          суспільство 

  РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ 
 ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 
ЗМІСТ НАВЧАННЯ   

МЕТА НАВЧАННЯ    

духовна                        особистісна 
соціальна                     предметна 
освітня                          виховна 

ДУХОВНА              ОСОБИСТА 

СОЦІАЛЬНА          ОСВІТНЯ 

АКМЕОЛОГІЧНА 
ПОЗИЦІЯ 

ГІМНАЗИСТА 



ВЧИТЕЛЬ 

АКМЕОЛОГ 

друг 
організатор 

майстер 

вихователь 

психолог партнер 

спостерігач 

помічник 

порадник 




