
Тема : Акмеологічні аспекти розвитку особистості вчителя та учня 

в гімназії. 

 Вправа мені подобається в собі … професійна риса характеру. 

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо 

якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» 

В.Сухомлинський. 

«Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.» 

В.Сухомлинський. 

«Вчитися потрібно все життя. 

Саме завдяки постійному навчанню ми стимулюємо наш  мозок і відповідно 

розширюємо межі наших можливостей». 

А.Шейбель. 

«Людина з ясною метою буде рухатись навіть найскладнішою дорогою. 

Людина без будь-якої мети не рухається і найбільш гладенькою дорогою». 

Томас Карлейль.  

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти виконання соціального 

замовлення суспільства, впровадження освітньої реформи в Україні можливе 

лише творчим педагогам з високим рівнем професіоналізму, духовності, 

мотивації і здатності до інноваційної діяльності, потреби у творчій 

самореалізації, з високою самооцінкою, оптимістичним, упевненим у своєму 

успіху. 

Універсальним методологічним орієнтиром створення такого 

прогресивного освітнього процесу виступає акмеологічний підхід. 

Акме- вищий ступінь будь-чого , вершина. Квітуча сила, досконалість, 

реалізація творчих здібностей , могутність. 

Акмеологічний підхід орієнтує особистість на постійний саморозвиток,  

спрямований на досягнення найвищих результатів . 

Акме (вершина) – логос (наука) – Акмеологія розглядає можливості 

досягненя людиною її власних вершин творчого і особистісного розвитку. 

Термін акмеологія вперше вводять ще в 20-х роках ХХ століття  

радянські психологи Б.Ананьєв і М Рибников. 

 Отже, акме – це вищий для кожної людини рівень розвитку її фізичного 

здоров’я, розуму, почуття, волі, взаємодіючих таким чином, що вона 

добивається найбільшого результату. 

Акмеологічний підхід до розвитку освіти – це створенння  необхідних 

умов для успіху , гуманізації освіти, перехід від знаннєвої до особистісно-



орієнтованої  освіти,розвиток потреби в суб’єктів навчання поповнювати 

знання протягом усього життя, виховання для життя в демократичному 

громадянському суспільстві. 

Один гімназійний педагог сказав мені, я ще з дитинства знав  що таке 

акме, а ви лише зараз схаменулись і взялись за цю проблему. 

Чим же обумовлена актуальність застосування акмеологічних концепцій 

шкільної освіти саме зараз? 

По- перше , психологи доказали , що лише поодиноким людям  (5% ) 

вдається реалізувати  без особливої сторонньої допомоги  закладений у них 

внутрішньо – особистісний потенціал розвитку, решті – необхідний поштовх,  

мотивація , які закладені в акметехнологіях . 

По-друге, невміння реалізувати себе на творчому рівні в царині 

професійної діяльності негативно впливає на рівень самооцінки і навіть 

здоров’я. Оскільки наш заклад хвилюється за ці два аспекти  ми поставили 

тему акмеології. 

По – третє , низький рівень  самореалізації особистості пояснюється 

невідповідностю сучасними вимогами якості освіти, що , насамперед , 

пов’язується розпливчастивістю її цілей і стратегій .  

По- четверте,  для акмеологічної шкільної освіти ціллю №1 стає 

передача підростаючому поколінню найважливіших компонентів  того 

напрацьованого людством досвіду , який відкриває перспективні напрямки  

самореалізації  особистості. 

Ці чотири моменти  і підштовхнули нас до вибору теми педради. 

Отже , існує ціла наука , яка займається закономірностями досягнення 

максимальної досконалості особистості,шляхом самоорганізації. 

Вчені виділяють окрему педагогічну акмеологію. 

Основним завданням акметехнологій – закріпити необхідність до 

саморозвитку і самореалізації . Іншими словами , акметехнології в навчанні -

це сходинки  до успіху як учителя так і учня. 

Які бувають акметехнології: 

 Особисто-зорієнтовані 

 Проектні 

Гра- розкриває особистісний потенціал дитини і вчителя, демонструє їх 

можливості. 

 Тренінг- стимулює пізнавальну активність і самостійність слухачів, 

кожен слухач відчуває свою успішність. 

Розвиваюче навчання – розвиток пізнавальних можливостей учнів , 

важливо дати можливість вийти за межі навчальної програми. 



Особистісно- зорієнтоване навчання  зосереджене на особистості 

людини , розвитку її самобутності, самооцінці. 

Метод проектів – орієнтація на самостійну діяльність учнів , вирішення 

проблем . 

Звичайно, акме-учень (гімназист) може стати лише при акме- учителі. 

Акмеучителів у гімназії дуже багато, вони друзі та наставники учнів , 

вони ті, які пройшли через горнило учительських конкурсів , олімпіад, 

тренінгів і в певний час були на своїй вершині : 

 

Римарєв К.Є. Заклюка Ігор, ІІ місце обласна олімпіада з фізики. 

Кушнір Т. М. Лауреат обласного етапу конкурсу - захисту робіт 

МАН, лауреат обласного конкурсу «Учитель року»,  

вчитель – методист. 

Паньок В. П. Канарський Іван, обласний диплом ІІІ ступеня, 

вчитель – методист,тренер з національно - 

патріотичного виховання.  

Половецька С. М.  Лауреат обласного конкурсу «Учитель року», тренер 

з національно - патріотичного виховання.  

Анікієнко В. І. Лауреат обласного етапу конкурсу - захисту робіт 

МАН. 

Афіногенова Т. В. Спортивний конкурс «Лелеченя» ,ІV місце 

обласного етапу. 

Баяк Є.А. Лауреат обласного етапу конкурсу - захисту робіт 

МАН, лауреат обласного конкурсу «Учитель року», 

призер обласного етапу  конкурсу учительських 

сайтів. 

Гриневич Л. Т. Лауреат обласного етапу  військово – патріотичної 

гри «Патріот». 

Канарська О. М. Богомолова Анастасія , призер обласного етапу 

мовних конкурсів ім.. П. Яцика, Т. Шевченка, 

олімпіади з української мови та літератури, лауреат 

ІV Всеукраїнського етапу олімпіади з української 

мови та літератури. 

Коваль Н. П. Мішин Олександр , призер обласної олімпіади з 

математики,лауреат ІV Всеукраїнського етапу 

олімпіади з математики. 

Колінько А. П.  5 років поспіль дипломант обласного етапу конкурсу 

- захисту робіт МАН, Білецький Денис, лауреат 

Всеукраїнського етапу конкурсу - захисту робіт 



МАН. 

Костюкевич В. К. Тимошенко Оксана, лауреат обласного етапу  
олімпіади з української мови та літератури. 

Крижанівська Л. Г. Мирончук Юлія, дипломант обласного етапу 

конкурсу - захисту робіт МАН. 

Кучеренко О. В. Тіток Тетяна, Білецький Денис І місце на ІІ етапі 

всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 

Лісогор Л. І. Кнутова Ольга, дипломант обласного етапу 

всеукраїнських учнівських олімпіад  з англійської 

мови, вчитель – методист. 

Логвін  Г. В. Лауреат обласного конкурсу «Учитель року»,Берлог 

Владислав ,дипломант обласного етапу конкурсу - 

захисту робіт МАН, Богомолова Анастасія призер 

обласного етапу  олімпіади з географії, лауреат ІV 

Всеукраїнського етапу олімпіади з географії,призер 

обласного етапу  конкурсу учительських сайтів. 

Назаренко Л. М. Чередніченко Ольга, гран-прі районного  пісенного 

конкурсу « Тобі , мій краю, я співаю ». 

Паньок В. І. Цимбал Олександр, диплом ІІІ ступеня обласної 

олімпіади з історії, призер районного конкурсу 

«Учитель року ». 

Петеліна Н. М. Призер районного конкурсу «Учитель року », має 

власний учительський блог. 

Половецький О. Є. Винокуров Єгор ,диплом ІІІ ступеня обласної 

олімпіади з інформатики. 

Полякова Л. М.  Призер обласного конкурсу комп’ютерних 

технологій. 

Прокопець О.В. Пасьоха Богдан, І місце на ІІ етапі всеукраїнських 

учнівських олімпіад з трудового навчання. 

Римарєва Н. П. Авер’яненко Богдана І місце на ІІ етапі 

всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового 

навчання. 

Рябчич О. В. Шаповалов Віталій, учасник обласної олімпіади з 

англійської мови. 

Самусевич О. Б. Марченко Тетяна, диплом ІІІ ступеня обласної 

олімпіади з біології.   

Слинчук  А.Б. Приходько Євген, ІІ місце обласного легко - 

атлетичного кросу, І місце в районних змаганнях з 

волейболу та баскетболу. 



Тарабан Л. І. Сорокіна Олександра, ІІ місце в обласній олімпіаді з 

математики. 

Титок О. В.  Грамота Міністерства освіти України за 

профспілкову діяльність, Карпенко Жанна І місце на 

ІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з 

української мови та літератури. 

Удянська О. А. Призер обласного конкурсу «Учитель року», вчитель 

- методист 

Фатєєва М.В. Призер обласного конкурсу кабінетів психології. 

Федорова Г. І. Мішин Олександр , призер обласної олімпіади з 

фізики,Ренський Олексій, Зубрицьий Андрій, 

диплом ІІІ ступеня в обласній олімпіаді з фізики, 

дипломант обласного етапу конкурсу - захисту робіт 

МАН, переможець науково- дослідницького проекту 

Всеукраїнського етапу, вчитель- методист. 

 Якубенко І.А. Призер обласного конкурсу кабінетів психології. 

Отже, хтось цю дорогу пройшов коротким шляхом (червоним), хтось 

середнім  (зеленим), хтось довгим (жовтим),досяг вершини через щоденні 

змістовні уроки , а у когось його вершина – ще попереду, головне ставити 

мету і йти до неї. Все у ваших руках. 

Проте щоб досягти успіху не лише в професії , а й у житті є кілька порад 

від відомих психологів (роздатковий матеріал). 

Щоденне життя нам приносить нові завдання . Закон  про освіту ст.46 

ставить нове випробування  вчителю – сертифікацію. Це певного роду – ціль 

вершина. Сертифікація – це зовнішнє незалежне оцінювання  професійних і 

особистісних компетентностей педагога, здобутих ним з метою підвищення  

власної кваліфікації  та підвищення якості педмайстерності . 

Ставте мету і сміливо йдіть вперед до свого Евересту.  



 

 

   


