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Акмеологічні ідеї професійного самопізнання майбутнього 

вчителя у фаховій підготовці 

До акмеологічних ідей професійного самопізнання майбутнього вчителя у 

фаховій підготовці відносимо ідеї досягнення акме в професійній діяльності та 

педагогічне забезпечення формування акме вчителя.  

Акме майбутнього вчителя розуміємо як такий стан, котрий 

характеризується високим рівнем особистісно-професійного розвитку на даний 

період навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Суттєвими 

ознаками поняття «акме майбутнього вчителя» є спрямованість на 

саморозвиток, динамізм розвитку, відкритість і сприйняття нового 

педагогічного досвіду.    Акме майбутнього вчителя утворюють гуманістична 

спрямованість  педагогічної діяльності, опредметнення педагогічного досвіду 

відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів, набуття педагогічної майстерності 

в процесі навчання та виховання, розпредметнення набутого досвіду на 

творчому рівні, професійне самовизначення в соціумі.  

Феномен акме майбутнього вчителя можна розглядати як процес, 

результат, найвищий ступінь розвитку особистості. Для кожного студента 

характерним є особистісне досягнення різних рівнів акме – мініакме і 

макроакме, яке залежить від індивідуальних особливостей і обставин, котрі, як 

відомо, супроводжують кожну людину. Майбутній учитель може досягати одне 

або декілька акме, як у одній галузі науки, діяльності, так і в різних галузях 

науки, видах діяльності. 

Розвиток акме залежить від здатності майбутнього вчителя набувати стійкі 

знання і вміння досягати оптимальної вершини особистісно-професійного 

розвитку не лише в процесі фахової підготовки, але й підтримувати рівень 

сформованості таких знань і вмінь упродовж життя.     



Педагогічне забезпечення формування акме майбутнього вчителя 

розглядається нами як надання тим, хто навчається, достатніх педагогічних 

засобів. До педагогічних засобів віднесемо зміст, що підлягає засвоєнню, 

методи й організаційні форми, технології навчання і виховання студентів, за 

допомогою яких викладач викликає їх активну діяльність, встановлює 

взаємозв’язки, організовує навчально-виховний процес. 

У проведеному дослідженні педагогічним забезпеченням формування  

акме майбутнього вчителя  є  зміст інформації про розвиток людини, 

педагогічну акмеологію, а також методи,  конкретні прийоми, форми, 

технології, котрі позитивно впливають на  виявлення і реалізацію потреби у 

виробленні власної точки зору на досягнення   успіху  в процесі фахової  

підготовки.  

У фаховій підготовці майбутнього вчителя до професійного  самопізнання 

у педагогічній діяльності слід створювати умови досягнення акме  як 

суб’єктивні, так і об’єктивні.    

Однією з умов професійного самопізнання майбутнього вчителя є 

формування проектувальних умінь,  до яких віднесемо:  1) уміння, пов’язані з 

проектуванням системи знань, що необхідні майбутньому вчителю під час 

планування змісту навчального матеріалу; 2) уміння, спрямовані на 

проектування пізнавальної діяльності учнів, системи методів і форм навчальної 

роботи на тривалий період; 3) уміння, пов’язані з проектуванням особистої 

діяльності учителя з управління навчально-пізнавальним процесом школярів.  

У структурі професійної підготовки вчителя процес формування 

проектувальних умінь як основи професійного самопізнання, передбачає 

реалізацію наступних етапів: 

1) виявлення мотивів професійного самопізнання майбутнього вчителя, 

потреби у формуванні проектувальних умінь; 

2) оволодіння проектувальними вміннями і навичками, розкриття їх 

професійної та особистісної значущості;  



3) розкриття та характеристика системи педагогічних знань, якими 

необхідно оволодіти, зокрема й знань про проектувальні уміння; 

4) розробку програми формування проектувальних умінь та навичок з 

метою професійного самопізнання майбутнього вчителя; 

5) організацію практичної діяльності студентів, виконання певних вправ, 

спрямованих на оволодіння проектувальними  вміннями; 

6) контроль за рівнем сформованості проектувальних умінь, навичок, облік 

результатів діяльності визначення перспектив майбутньої педагогічної 

діяльності. 

Акмеологічний моніторинг – це відстеження, збір, переробка і 

використання інформації про динаміку розвитку особистісно-професійних 

якостей майбутнього вчителя. З точки зору акмеології такий моніторинг сприяє 

формуванню і вдосконаленню професіоналізму і педагогічній майстерності 

майбутнього вчителя, а розвиток його особистісно-професійних ресурсів 

оптимізує власну діяльність. 

Технологія формування акме представляє собою конкретні дії викладача 

вищого навчального закладу (стимулювання виявлення студентами власної 

точки зору стосовно досягнення акме в професії учителя, надання інформації 

про акмеологічне зростання вчителя, реалізація прийомів, спрямованих на 

відпрацювання вмінь виявляти і дотримуватися стійкої позиції акме-досягнень) 

та самостійні дії студентів (виявлення і реалізація мотивів досягнення в 

навчально-виховному процесі, оволодіння інформацією про власні педагогічні 

здібності, акмеологічну позицію учня, акмеологічний потенціал педагогічної 

діяльності, самостійне опанування вміннями виявляти і дотримуватися стійкої 

позиції акме-досягнень), які реалізуються поетапно, а саме: на  стимулювально-

регулятивному, змістовно-інформаційному, процесуально-вдосконалювальному 

етапах з метою вироблення і дотримання стійкої позиції стосовно постійного 

самовдосконалення і саморозвитку професійно-педагогічних якостей.  

 

 


