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2 
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Коркішко А.В. − старший викладач кафедри педагогіки 

вищої школи, кандидат педагогічних наук 

Контактна 

інформація   

Svetlana.sayapina65@gmail.com 
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Консультації кожний четвер місяця, 13.00. − 14.00. 

Анотація 

навчальної 

дисципліни 

об’єкт вивчення − акмеологічні технології як система 

озброєння суб’єктів освітнього процесу теорією і 

технологіями успішної самореалізації творчого потенціалу 

людини в обраній професії. 

предмет вивчення − доросла людина, розвинена особистість, 

духовно багата, свідомий громадянин, фахівець вищої 

кваліфікації, підготовлений до творчої роботи в різних 

галузях народного господарства, науки, техніки, культури, 

освіти тощо. 

Опис 

навчальної 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами системи 

акмеологічних знань, формування вмінь вирішувати 

широкий спектр акмеологічних проблем і завдань у 

професійній діяльності; формування та закріплення в 

самосвідомості майбутнього викладача необхідності в 

саморозвитку й самореалізації, що дозволяють спеціальними 

прийомами та техніками самоактуалізувати особистісне та 

професійне «Я»; розвиток внутрішнього потенціалу, 

професіоналізму та творчої майстерності фахівця, який 

працює в системі „людина – людина”, що складають основу 

його професійного іміджу й життєвого досвіду. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Акмеологічні 

технології»:  

 усвідомлення предмету акмеології у системі 

людинознавчих наукових знань;  

 засвоєння сукупності методологічних і теоретичних 



положень загальної та прикладної акмеології, її понятійно-

категоріального апарату;  

 оволодіння специфікою амеологічних технологій 

особистісного та професійного розвитку фахівців; 

 ознайомлення з дослідженнями закономірностей розвитку 

дорослої людини в характеристиках індивіда, особистості та 

суб'єкта діяльності й досягнення ним у цьому розвитку 

найбільш високого або оптимального рівня. 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни є набуті раніше 

компетентності та результати навчання з ОК: Педагогіка вищої 

школи, Моделювання освітньої підготовки і професійної 

діяльності фахівця, Виробнича асистентська та науково-

дослідна практика, Тренінг самопізнання та розвитку 

комунікативної компетентності, Професійний імідж педагога-

андрагога, Тренінгова діяльність у закладі вищої освіти. 

Ключові слова: акме, акмеологія, акмеологічні феномени, 

рефлексивно-акмеологічний підхід, акмеологічні моделі, 

акмеологічні технології, категорії акмеології, акмеологічна 

культура, акмеологічна концепція, акмеологічність, 

акмеологічні інваріанти, акмеологічна компетентність, 

акмепрофесіогенез. 

Очікувані результати навчання:  

Мати уявлення про акмеологічні критерії та показники 

особистісного розвитку, акмеологічну складову трудової, 

професійної діяльності; Знати структуру акмеологічної 

компетентності, рівні, етапи, щаблі професіоналізму. 

Знати основні види акмеологічних технологій вдосконалення 

особистісного та професійного розвитку людини, 

акмеологічні технології допомоги людині в організації та 

оптимальному здійсненні ним свого особистісного та 

професійного розвитку. 

Створювати індивідуальні акмеограми, акмеографічні описи 

на рівні загального і часткового акмеологічного знання. 

Розробляти програму індивідуального особистісно-

професійного розвитку та проводити її реалізацію. 

Підбирати акмеологічні методи і акмеологічні технології для 

здійснення особистісно-професійного розвитку. 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розробляти програми соціально-педагогічних інтервенцій. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

Матеріали та ресурси: 

Рекомендована література: 



1. Антонов В.М., Голобородько Є.П., Антонова-Рафі Ю.В. 

Акме-педагогіка, акме-менеджмент освіти та акме-інновації 

у вихованні: монографія. Харків: вид-во Іванченка І.С., 2018. 

368, [1] с. 

2. Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: 

кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти: 

монографія. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 295 с. 

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Акмеологічні технології»для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки денної та заочної форми навчання / 

Уклад.: С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко, А. В. Коркішко. 

Слов'янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», 2020. 115 с. 

4. Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: 

рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості: 

монографія / за ред. Н.І.Мачинської. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. 178 с. 

5. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти: монографія / редкол.: 

В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. Київ: Київ. ун-т 

імені Б. Грінченка, 2017. 912 с 

6. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки 

освітянських кадрів: акмеологічні аспекти: монографія / 

керівн. авт. кол. Н.В. Гузій; Мін-во освіти і науки України, 

Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 2018. 516 с. 

Платформи та сервіси дистанційного навчання: Moodle: 

дистанційний курс „Акмеологічні технології” 

(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/) 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 

2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 

років: проєкт. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-

viddil/1312/1390288033/ 1414672797/  

3. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 

року: проєкт. URL: http://osvita.ua/doc/files/news/ 

438/43883/HE_Reforms_Strategy_11 _11_2014.pdf 

Теми Програма навчальної дисципліни містить такі теми: 

1. Предмет акмеології, її місце в системі наук. 

2. Акмеологічна концепція розвитку професіонала. Стадії 

професійного розвитку. 

3. Методологічні основи акмеології.  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/
http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/
http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/
http://osvita.ua/doc/files/news/%20438/43883/HE_Reforms
http://osvita.ua/doc/files/news/%20438/43883/HE_Reforms


4. Акмеологічний підхід в розвитку зрілої особистості. 

5. Акмеологічні технології особистісного і професійного 

розвитку дорослих. 

Методичні 

поради для 

викладачів 

«Як 

навчати?» 

Методи навчання: словесний метод (дискусія, співбесіда 

тощо); практичний метод (практичні заняття); наочний метод 

(метод демонстрацій); робота з навчально-методичною 

літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); відеометод у сполученні 

з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 

самостійна робота (розв’язання завдань). 

Методичні 

поради для 

здобувачів  

«Як 

навчатися?» 

Види роботи здобувачів (огляд фахової літератури, доповідь, 

презентація, створення ментальної карти, банк 

акмеологічних технологій). 

 

Оцінювання Види, методи та форми контролю. 

Види: поточний контроль, підсумковий контроль, 

семестровий контроль (семестровий залік). 

Методи: перевірка самостійної роботи, усне опитування 

Форми: індивідуальна та фронтальна перевірка 

Організаційні процедури та порядок виявлення якості 

засвоєння навчального матеріалу, рівня відповідності 

отриманих знань, умінь і навичок здобутій кваліфікації в 

межах освітнього процесу здійснюється відповідно до 

Положення про контрольні заходи у «ДДПУ» 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/003.pdf) 

Оцінювання результатів навчання здобувачів за лекції 

здійснюється за такими критеріями: присутність здобувача 

на лекції, складання її конспекту та активна участь у перебігу 

лекції. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів, отриманих під 

час практичних занять, здійснюється за такими критеріями: 

під час опитувань – за повну й ґрунтовну відповідь на 

сформульоване запитання з теми заняття; тестування – за 

правильні відповіді на запитання тесту з теми заняття; у 

процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 

запропонований правильний алгоритм (послідовність) 

виконання завдання; за знання теоретичних основ проблеми, 

порушеної в завданні; за володіння формулами й 

математичними методами, необхідними для виконання 

завдання; за отриманий правильний результат. 

Дисципліна оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. 

Основні вимоги: 

Оцінювання результатів навчання у формі семестрового 



заліку проводиться по закінченні вивчення навчальної 

дисципліни, зазвичай, на останньому практичному занятті 

або в період до початку екзаменаційної сесії відповідно до 

графіка освітнього процесу.  

На останньому аудиторному занятті викладач оголошує 

здобувачам відкрито (у присутності групи) накопичені ними 

бали поточного оцінювання з навчальної дисципліни, 

отримані під час практичних занять та за виконану 

самостійну роботу. Залік, як форма контролю, передбачає 

зарахування здобувачеві балів, накопичених за результатами 

поточного оцінювання з навчальної дисципліни (за наявності 

у здобувача не менше 60 балів за поточну роботу − без 

додаткового опитування) й не вимагає обов’язкової 

присутності здобувача. Здобувач має право (за бажанням) 

підвищити власний результат оцінювання в балах з 

навчальної дисципліни, де формою контролю є залік, шляхом 

виконання завдань самостійної роботи, але не пізніше ніж до 

початку екзаменаційної сесії. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 

на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач 

вищої освіти, який за час відвідування лекційних, 

практичних та/або лабораторних занять й за виконану 

самостійну роботу отримав зазначену кількість балів 

протягом семестру; 

оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві 

вищої освіти, який за час відвідування лекційних, практичних 

та/або лабораторних занять й за виконану самостійну роботу не 

набрав 60 балів упродовж семестру, він має прогалини в 

знаннях основного навчально-програмного матеріалу. 

Розподіл балів із дисципліни 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного 

контролю 

(денна форма навчання) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 1 0,5 3 1 9 6 

Т 2 1 0,5 3 1 9 6 

Т 3 2 1 3 1 15 10 

Т 4 1 0,5 3 1 9 6 

Т 5 2 1 12 4 27 20,5 

Разом 7 3,5 24 8 69 48,5 



Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного 

контролю 

(заочна форма навчання) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1     10 5 

Т 2 1 0,5   10 5 

Т 3 1 0,5   18 12 

Т 4   3 1 10 5 

Т 5 1 0,5 6 2 40 28,5 

Разом 3 1,5 9 3 88 55,5 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладань, академічної 

доброчесності, відвідування: перездача та повторне вивчення 

дисципліни здійснюється відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/025.pdf), 

Положення про академічну доброчесність педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та здобувачів у ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/012.pdf) 

Політика щодо:  

дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (від -1бала до -5балів).  

Здобувачі, які отримали незадовільну оцінку або були не 

допущені до підсумкового контролю, мають можливість 

ліквідувати академічну заборгованість згідно з відповідним 

графіком. Умовою для ліквідації академічної заборгованості 

є накопичення необхідної кількості балів (для досягнення 60 

балів) за виконання визначених викладачем додаткових 

самостійних завдань до повторного складання контрольного 

заходу. 

академічної доброчесності: письмові роботи перевіряються 

на наявність плагіату та допускаються до захисту без 

порушень (плагіат фрагментів письмових робіт та повних 

текстів; плагіат ідей, даних, моделей, ілюстрацій тощо; 

відсутність належних посилань; помилки цитування) із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, отримання другої 

вищої освіти) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

або за індивідуальним графіком (Положення про навчання  



 


