
МАТЕРІАЛИ  ДОПОВІДЕЙ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

з думкою Р.С.Немова про те, що в умовах ринкових 
відносин зростає необхідність формування практич-
ного інтелекту у майбутніх фахівців у процесі про-
фесійної підготовки [5, с. 388]. Враховуючи основні 
якості розуму, які входять до структури практичного 
інтелекту, та основні риси економічного мислення, 
ми окреслили загальні та специфічні професійно 
значущі якості фахівців, розвиток яких сприятиме 
вирішенню завдання формування в них функціона-
льної економічної грамотності. 

Професійно значущі риси майбутніх фахівців  
Загальні риси: діловитість – вміння відшукати 

оптимальне рішення у будь-якій складній ситуації; 
економність – здатність знайти спосіб дії з най-
меншими витратами, що веде до потрібного резуль-
тату; обачливість – вміння передбачити наслідки тих 
чи інших рішень; оперативність – кількість часу, що 
минає з моменту виникнення завдання до його прак-
тичного вирішення. 

Специфічні риси: науковість – сприйняття 
економічних процесів, ставлення до них в опорі на 
наукові знання про економіку, її закони; гнучкість – 
здатність орієнтуватися в певних обставинах, уміння 
враховувати нові явища та процеси в ході прийняття 
рішень і змінювати намічену програму діяльності; 

реалістичність – здатність адекватно сприймати іс-
нуючі економічні відносини й відповідно діяти; усві-
домлення власної відповідальності за свій успіх у 
житті; конструктивність – вміння чітко визначати 
завдання, планувати діяльність, вибирати раціональ-
ні способи досягнення мети, економити ресурси, вті-
лювати рішення; масштабність – здатність передба-
чати віддалені результати діяльності, раціонально 
організовувати споживання, бачити шляхи економії в 
домашньому господарстві; досягнення високої ефек-
тивності – здатність передбачати віддалені результа-
ти діяльності, раціонально організовувати споживан-
ня, бачити шляхи економії в домашньому господарс-
тві; оптимізм – упевненість у своїх силах і завтраш-
ньому дні.  

Функціональну грамотність, зокрема функціо-
нальну економічну грамотність, тлумачать як соціа-
льно-економічне явище і пов’язують рівень її сфор-
мованості з рівнем добробуту населення і держави в 
цілому. Таким чином, в оновленому освітньому про-
сторі формування комплексу відповідних знань, на-
вичок та вмінь безперечно сприятиме підвищенню 
якості як професійної підготовки майбутніх фахівців, 
так і якості їхнього особистого та суспільно-
економічного життя.  
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МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Рибалко Людмила Сергіївна,  
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Цілком поділяємо думку акмеологів В. Мак-
симової та Н. Полєтаєвої [3] у тому, що провідною 
умовою досягнення якісних перемін в освітньому 
просторі є розвиток суб’єктів педагогічного дослі-
дження. З позиції акмеологічного підходу суттєво 
важливою є післядипломна освіта вчителів, які під-
вищують кваліфікацію, набувають нових спеціаліза-
цій у педагогічній діяльності, поєднують педагогічну 
та управлінську діяльності. Професійна зрілість учи-
теля виявляється завдяки досягненням у практичній 
діяльності, а саме: розробці нових авторських навча-
льних програм, засвоєнню нових освітніх програм 

профільного навчання, упровадження інноваційних 
технологій у педагогічний процес, вихованню жит-
тєво необхідних якостей школярів. По суті профе-
сійна самореалізація вчителя є не лише показником 
його фахової зрілості, але й показником успішності 
школярів, їхньої підготовленості до вибору професії 
та життєвого самовизначення.  

Нам імпонує думка вище названих авторів у 
тому, що вчителів слід готувати до реалізації ними 
акмеологічного підходу в практичній діяльності, 
тобто: читати цикл семінарів по акмеології освіти та 
управління якістю освітою, залучати відомих мето-
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

дистів до поширення акмеологічних ідей в освітян-
ському просторі, систематично проводити індивідуа-
льні та колективні консультації для педагогічних 
працівників, знайомити вчителів з методиками само-
аналізу та самооцінки, стимулювання до саморозви-
тку, розробляти методичні рекомендації щодо скла-
дання авторських освітніх програм, їх презентації, 
організовувати зустрічі з відомими вчителями-
новаторами.  

Методична робота вчителя є освітнім просто-
ром для професійної самореалізації педагогічних 
працівників і разом з тим є осередком, у якому фор-
мується акмеологічна грамотність суб’єктів педаго-
гічного процесу. Як заважають учені В. Гуменюк та 
І. Наумчук, «для педагогів, навчання яких упродовж 
всього життя є цілком зрозумілою необхідністю, на-
уково-методична робота виступає потужним стиму-
лом і фактором професійного та духовного оновлен-
ня,дає змогу їм бути у постійному творчому пошуку, 
стані відкритості та спрямованості в майбутнє» [1, с. 
96].  

З метою формування акмеологічної грамотно-
сті вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у 
системі методичної роботи ми проводили семінар, на 
якому поширювали інформацію про акмеологію як 
науку про розвиток людини, досягнення нею акме-
вершин упродовж життя, роботу Харківської акмео-
логічної школи, яка відбиває тісний зв'язок теорії з 
практикою середньої та вищої школи. Наведемо те-
ми, які розглядали на семінарі з учителями: 
1. Історико-філософські передумови виникнення 

акмеології як науки. 
2. Акмеологія як нова галузь наукових знань про 

природу людини, її самості. Акме людини, шля-
хи його досягнення.  

3. Акмеологічна концепція розвитку професіона-
лізму й педагогічної майстерності вчителя. Фо-
рмування продуктивної «Я»-концепції учителів 
у системі методичної роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

4. Акмеологічна позиція вчителя, способи її фор-
мування.  

5. Акмеологічна культура як складова педагогіч-
ної культури вчителя, значущість її формування 
для підвищення професіоналізму особистості. 

6. Методики для виявлення рівнів професійної са-
мореалізації учителів у системі методичної ро-
боти. Акмеологічні критерії та показники в пе-
дагогічних дослідженнях.  

7. Професіограма та акмеограма вчителя, порів-
няння, доповнення. 

8. Розробка акмелогічних технологій та підготовка 
вчителя до впровадження їх у практику сучасної 
школи.  

9. Акмеологічне проектування особистісно-
професійного саморозвитку вчителя, індивідуа-
льного розвитку школярів на практиці. 

10. Авторська система професійної діяльності май-
бутнього професіонала як акмеологічна траєк-
торія його розвитку. 

У ході віртуальної читацької вітальні знайо-
мили вчителів з науковими працями вітчизняних та 
зарубіжних акмеологів, використовуючи можливості 
інтернет-технологій. У такий спосіб учителі мали ін-
формацію про роботу Української академії акмеоло-
гії (м. Київ), на сайті якої презентовані доробки вче-
них. Так, учителі знайомилися зі змістом наукових і 
навчально-методичних праць С. Архипової (Основи 
акмеології : навч. посіб., 2009), В. Гладкої і С. По-
жарського (Основи акмеології : підруч., 2011), С. 
Пальчевського (Акмелогія : навч. посіб., 2008), Л. 
Рибалко і А. Коваленко (Формування акмеологічної 
позиції майбутнього вчителя в процесі фахової під-
готовки : монографія, 2013), Г. Сазоненко і В. Прис-
тупа (Компетентність у системі неперервної освіти: 
акмеологічна модель : наук.-метод. посіб., 2013),  
С. Сисоєвої (Інтерактивні технології навчання доро-
слих : навч.-метод. посіб., 2011). Разом з тим обгово-
рювали шляхи підвищення професіоналізму та педа-
гогічної майстерності вчителів засобами методичної 
роботи, наприклад, написання методичних порад 
щодо використання інтерактивних технологій у про-
цесі викладання навчальних дисциплін з урахуван-
ням провідних компонентів «наукові знання» (фізи-
ка, біологія, хімія, астрономія, географія), «способи 
діяльності» (іноземна мова, креслення, фізкультура, 
трудове навчання, інформатика), «художня освіта і 
морально-естетичне виховання» (образотворче мис-
тецтво, музика) [2]. 
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