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АНТОНОВА О.Є. 
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
Одним з найважливіших ресурсів суспільства є його інтелектуальний 

потенціал, представлений спільнотою людей, які знайшли своє місце у житті, 
сповна реалізували власні творчі й професійні можливості, інтелектуальні та 
організаторські здібності. Саме вони є головним рушієм прогресу у всіх 
сферах діяльності суспільства і держави. Здатність до збереження і 
примноження інтелектуального потенціалу є життєво необхідною для 
суспільства, яке існує в умовах глобалізації та інформатизації ХХІ століття. 
Тому одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні має бути 
постійна підтримка обдарованих молодих учених, митців, спортсменів – 
потужного потенціалу творення майбутнього України. 

Важливого значення для розв’язування проблеми обдарованості набуває 
акмеологічний підхід, сутність якого полягає у вивченні особистості як 
цілісного феномена в єдності її суттєвих сторін (індивід, особистість, 
індивідуальність); орієнтації людини на постійний саморозвиток і 
самовдосконалення, мотивації високих досягнень, прагненні високих 
результатів, життєвих успіхів; організації творчої діяльності особистості на 
всіх етапах її неперервної освіти, створенні необхідних умов для 
самореалізації її творчого потенціалу. 

Поняття „акмеологія” походить від грецьких слів „акме” – вершина, 
гостре; і „логос” – вчення. Акме (від грец. – вершина, квітуча пора) – вища 
точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли людина 
проявляє свою зрілість в усіх сферах життєдіяльності і, передусім, у 
професійній діяльності. Під акме розуміється максимальний розвиток 
здібностей і обдарувань. Вважається, що акме припадає на період вікової 
дорослості, соціальної й особистісної зрілості людини.  

Наукові передумови акмеології були розроблені ще 144 року до н.е. 
Апполодором, представником Александрійської школи, який розглядав 
максимальну досконалість, як вершину в розвитку діяльності, а вершина по-
грецьки називається άæμη При цьому під "акме" мався на увазі такий стан 
індивідуума, при якому досягається вищий результат його діяльності ("зоряна 
година"), а не процес руху до цього стану. Апполодор, розвиваючи вчення про 
акме, позначив вищу точку розвитку як кульмінацію діяльності і ввів 
латинське визначення  άæμη (акме), як floruit – (розквіт) [2] 

Сьогодні під акмеологією розуміють наукову дисципліну, що вивчає 
закономірності й феномени розвитку людини до ступеня її зрілості, при 



досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку. Акмеологія вивчає 
людину, що розвивається, як індивіда, особистість, суб'єкта праці у процесі 
високопрофесійної діяльності (К.А. Абулъханова-Славська, 1990; 
А.А. Бодальов, 1998; А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, А.К. Маркова, 2000) [13]. 
Людина розглядається акмеологією як суб'єкт життєдіяльності, здатний до 
саморозвитку і творчості, до самоорганізації свого життя й професійної 
діяльності [4, с. 3-17].  

У психолого-акмеологічних дослідженнях у якостях значущих 
акмеологічних умов самореалізації особистості називаються загальні та 
спеціальні здібності об'єкта праці, стан суспільства, умови навчання та 
виховання. Найважливішими загальними акмеологічними чинниками є 
високий рівень мотивації, потреба у досягненнях, прагнення самореалізації 
[8]. В основу саморозвитку і самоорганізації покладено потреби людини у 
нових досягненнях, прагнення до успіху, до вдосконалення, активну життєву 
позицію, позитивне мислення, віру у свої можливості, розуміння суті життя [4, 
с. 3-17]. Оскільки поняття "акме" розуміється як вища точка, період розквіту 
найвищих досягнень, акмеологію передусім слід розуміти як науку про 
професіоналізм, про прагнення до можливих вищих досягнень, які мають 
стати вищим життєвим завданням [7]. 

Акмеологія останнім часом інтенсивно розвивається, істотно змінюючи 
акценти у сфері професійної підготовки і в системі безперервної освіти. За 
умов акмеологічного підходу домінує проблематика розвитку творчих 
здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів їх підготовки і 
вдосконалення. Віковий аспект дослідження націлений на діагностику 
задатків і здібностей засобами педології (що вивчає дітей і юнаків), 
андрогогики дорослих (у тому числі студентів і професіоналів) і геронтології 
(ветеранів праці). Освітній аспект – на діагностику й розвиток знань і умінь в 
системі загальної, професійної і безперервної освіти. Професійний аспект – на 
визначення можливостей і результатів здійснення трудової діяльності через 
з'ясування профпридатної, психологічній готовності до цього виду праці і міри 
соціальної відповідальності за її процес і результати. Креативний аспект – на 
визначення зусиль, що витрачаються, і успішність їх реалізації шляхом 
з'ясування рівня професіоналізму, інноваційного для рефлексії потенціалу 
його вдосконалення до міри майстерності і оцінки соціальної значущості 
інновацій, отриманих в процесі творчості. Системотвірним вважається аспект 
рефлексії (пов'язаний з самосвідомістю особи як "Я", що розвивається, і 
розумінням партнерів по комунікації в процесі трудової діяльності), що 
забезпечує оптимальне взаємоузгодження виділених акмеологічних аспектів 
професіоналізації людини [6; 9] 

Червоною ниткою у взаємодії акмеологии з такими науками як історія, 
психологія, соціологія, економіка, педагогіка, культурологія проходить 
соціально-культурний простір суспільного творення людини як особистості та 
її професійної самореалізації в обраній сфері діяльності. Основною 
категорією, що характеризує взаємозв'язок акмеології з іншими науками є 
творчість. Ключовими поняттями для цієї науки є: майстерність, розвиток, 



зрілість, обдарованість, здібності, креативність, вдосконалення, евристика, 
рефлексія, свідомість, особистість, індивідуальність [7]. 

Проблема співвідношення обдарованості, геніальності і "норми", 
біологічних і соціальних детермінант професійних досягнень, особистісного і 
професійного потенціалу виникла в психології не сьогодні. Вона періодично 
заявляє про себе в нових і нових контекстах. В акмеологии вона формулюється 
як потенціал і як можливість максимально ефективної самореалізації кожної 
людини. З огляду на це, обдарованість розглядається в акмеології як вища, 
вершинна акме-форма розвитку системи загальних і спеціальних здібностей, 
що актуалізують психогенетичні передумови і психофізіологічні можливості 
організму людини, розвиток яких визначається взаємодією природних і 
соціальних чинників, а також індивідуальних зусиль і рефлексивно-творчої 
активності суб'єкта в процесі його фізіологічного і особистісного зростання і 
вдосконалення у процесі професійної діяльності [5 

Акмеологічний підхід – базисна узагальнююча категорія, що передбачає 
сукупність принципів, прийомів, методів наукового дослідження, які 
дозволяють вивчати й вирішувати наукові та практичні проблеми в обсязі їх 
реального онтологічного буття. Суть акмеологічного підходу у дослідженні 
природи обдарованості полягає у вивченні особистості як цілісного феномена 
в єдності її суттєвих сторін (індивід, особистість, індивідуальність, суб'єкт 
життєдіяльності); орієнтації людини на постійний саморозвиток і 
самовдосконалення, мотивації високих досягнень, прагненні високих 
результатів, життєвих успіхів; організації творчої діяльності особистості на 
всіх етапах її неперервної освіти, створенні необхідних умов для 
самореалізації її творчого потенціалу. За умов застосування акмеологічного 
підходу домінуючу роль відіграє проблематика розвитку творчих здібностей 
професіоналів з урахуванням різних аспектів їх підготовки і вдосконалення. 
При цьому творчий потенціал визначається як об'єктивними можливостями, 
так і внутрішньо особистісними чинниками, серед яких провідну роль 
відіграють здібності і особисте ставлення особистості до творчої діяльності.  

Психологія обдарованості, яка інтенсивно розвивається з середини XX 
ст., розробляючи проблеми діагностики і розвитку творчого потенціалу 
людини, тісно взаємодіє з іншими галузями психологічного знання. Особливе 
місце у цих взаємозв’язках належить психології творчого мислення, яка 
досліджує загальнопсихологічні механізми креативності, віковій психології 
здібностей, що вивчає їх онтогенез, а також педагогіці творчості і акмеології,  
які спрямовують зусилля на створення освітніх програм розвитку обдарованих 
учнів. Для цих дисциплін останнім часом характерним є звернення до 
вивчення ролі рефлексії в розвитку обдарованих дітей, яка полягає в 
забезпеченні її саморегуляції у процесах накопичення творчих досягнень, 
усвідомлення творчого досвіду і самоосмислення творчого саморозвитку [5]. 

Результати проведеного В.А. Полочок дослідження вказують на високу 
значущість соціально-історичних і культурних умов, що впливають на 
динаміку становлення професіоналізму, кар'єри і життя людини в цілому. 
Встановлено автором також роль деяких акмеологічних чинників – низки 



"загальних" умов життєдіяльності людини, що вибірково виявляють високу 
детермінуючу силу в певні періоди життя і в певних умовах життєдіяльності 
людини. Усе це дозволило поставити питання про соціальну типологію людей 
за критерієм динаміки "акме" як інтегрального показника рівня і якості 
соціалізації особистості. Дослідником виділено п'ять рівнів адаптації людини 
до соціуму: 

1) ті, що "досягають дна" – особи, яких з різних причин не утримують 
"соціальні мережі" (правові, етичні, групові норми, допомога і підтримка 
близьких); особи, що характеризуються девіантною поведінкою 
(неодноразово судимі, бомжі, хронічні безробітні тощо); 

2) "плануючі" – особи, що явно регресують відносно досягнень їх 
близьких родичів і своїх власних первинних потенцій, явно непродуктивно 
використовують наявний особистісний і соціальний потенціал. Результати 
професійної діяльності рідко виступають для них зразком цілеспрямованої 
активності; 

3) "планети" – люди, які "обертаються на орбіті", заданій їм зовнішніми 
умовами, не виходять за межі своєї стартової соціальної ніші, часто є 
кваліфікованими фахівцями, однак не відрізняються неординарними і 
високими професійними досягненнями. Вони часто більш орієнтовані на 
процес, а не на результат діяльності; "живуть", а не "йдуть по життю"; 

4) "зірки другої величини" – люди, що досягли значних висот в 
професійному і особистісному розвитку. Цей тип частіше представлений 
двома підтипами – "гармонійні" в плані усебічної соціальної адаптації, 
успішно реалізовуючі себе в одночасно різних сферах життєдіяльності, і 
"роботоголіки", сконцентровані виключно на професійній діяльності;  

5) "зірки першої величини" – люди, вищі професійні досягнення яких в 
масштабі людства часто пов'язані з деякою соціальною неадаптивністю 
високообдарованої людини [13].  

Важливого значення у цьому контексті, на думку Н.В. Кузьміної, 
набуває аналіз життя і діяльності дійсних представників вершин (науки і 
техніки, мистецтва та літератури), які спокійніше й об’єктивніше 
сприймаються у світлі часу. Продукти їх діяльності – книги, винаходи, наукові 
концепції, витвори мистецтва, – як правило, переживають своїх творців. 
Своїми творчими здобутками вони ніби обдаровують світ, роблять цікавішою 
Планету Людей. Їх життя стають доказом того, що людина – самоорганізована 
система. Історія відкидає суб’єктивні оцінки та судження, моду та 
прихильності. В історії науки, мистецтва, літератури, техніки, архітектури 
залишаються лише представники дійсних вершин, чиї праці і в нових умовах 
залишаються сучасними, на прикладі їх життя і творчості можна навчатися і 
навчати інших. У кожного з них своя історія освіти і самоосвіти. Кожен на 
якомусь з етапів свого розвитку усвідомив себе, власне призначення і 
сформулював ціннісну програму самореалізації. У кожного з них було 
дитинство, отроцтво, юність. Залежність між рівнем продуктивності суб’єкта 
та цими чинниками – це ті закономірності самореалізації творчих потенціалів, 
що призводять до досягнення вершини життя („акме”). Оволодіння знаннями 



про ці закономірності дозволить вихователям, учителям, викладачам 
вирішувати сучасні завдання виховання й освіти молоді продуктивніше [8, 
с. 122-123]. 

Для виділення якостей обдарованого вчителя нами було застосовано 
біографічний метод, який полягає у вивченні біографій видатних людей. Це 
дозволило одержати фактичний матеріал, узагальнити його і знайти те спільне, 
що притаманне обдарованим педагогам. При дослідженні обдарованості цей 
метод дуже широко застосовується у психології. Він може бути плідним за 
умови, що стосовно певної творчої особистості є відповідні досить 
інформаційно насичені матеріали, які дозволяють створити істинний 
психологічний портрет такої особистості [10]. Крім того, у житті різних людей 
в різні історичні епохи окремі фази розвитку можуть бути більш-менш 
тривалими залежно від умов соціуму, особистісної зрілості й життєвої позиції 
людини як активного суб'єкта своєї життєдіяльності. Фаза найвищого 
психічного, професійного і духовного підйому людини - "акме" - може 
зміщуватися по "осі" часу її життя. 

Джерелом пошуку цих якостей стали відомі праці педагогів-дослідників, 
теоретичні доробки у галузі професійної підготовки вчителя, а також 
біографічні дані видатних педагогів минулого та сучасності. При відборі 
матеріалу для застосовування біографічного методу нами враховувалися такі 
вимоги: 1) вивчення творчої діяльності видатних людей не повинно бути 
обмежене сьогоденням (нами було обрано для вивчення постаті трьох 
видатних педагогів: Я.А. Коменський – XVII століття, К.Д. Ушинський – XIX 
століття, А.С. Макаренко – ХХ століття); 2) необхідно досліджувати 
представників різних національностей (Я. Коменський – чех за походженням, 
К.Д. Ушинський та А.С. Макаренко – представники вітчизняної педагогіки); 
3) обрані для дослідження особистості мають бути яскраво творчими і 
виявляти потяг до творчості протягом досить тривалого за часом життя 
(Я.А. Коменський прожив 78 років, К.Д. Ушинський та А.С. Макаренко – 47 
та 51 відповідно, проте їх життя і педагогічна діяльність були напрочуд 
насичені й творчі); 4) при дослідженні слід мати відповідну кількість 
інформаційного матеріалу. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити ряд висновків 
стосовно чинників, які сприяли розвитку педагогічної обдарованості обраних 
для аналізу осіб та становлення їхнього педагогічного таланту: 

 сприятливе освітнє середовище (сімейне і шкільне), яке прищепило 
смак до знань, освіти, самовиховання (Я.А. Коменський – ґрунтовна 
дошкільна підготовка у сім'ї, навчання у братській школі, навіть 
"безповоротно втрачені роки" у граматичній школі, які сприяли формуванню 
думки про те, що освіта надто важлива справа, щоб ставитися до неї 
легковажно; К.Д. Ушинський – ґрунтовна дошкільна освіта і ранній початок 
навчання; надзвичайно сильний вплив матері, а пізніше мачухи-німкені, 
сприятлива атмосфера Новгород-Сіверської гімназії, вплив викладачів, 
зокрема І.Ф. Тимківського; А.С. Макаренко – атмосфера любові за розуміння 
у сім'ї, ранній початок навчання і спроб педагогічної діяльності (навчав 



сусідських дітей), культ знань і книги, наявність великої кількості періодичних 
видань); 

 ґрунтовна вища освіта, при цьому не завжди педагогічна 
(Я.А. Коменський – два університети (богословський факультет), 
К.Д. Ушинський – Московський державний університет (юридичний 
факультет), А.С. Макаренко – Полтавський педагогічний інститут); 

 свідомий вибір педагогічної професії (Я.А. Коменський – учитель, а 
пізніше ректор братської школи; К.Д. Ушинський – викладач Ярославського 
(Демидівського) юридичного ліцею, Гатчинського сирітського інституту, 
Смольного інституту шляхетних дівчат; А.С. Макаренко – вчитель 
Крюківського залізничного училища та інших навчальних закладів, зокрема 
Полтавської експериментальної школи); 

 широкий кругозір, енциклопедичні знання (всім відомий пансофізм 
Я.А. Коменського, ґрунтовні знання із різних галузей знань К.Д. Ушинського, 
здатність постійно "щось читати" А.С. Макаренка); 

 працездатність, наполегливість (тривалі подорожі Я.А. Коменського, 
під час яких він продовжував працювати над своїми творами і водночас 
займався практичною діяльністю; постійна зануреність у роботу 
К.Д. Ушинського; здатність А.С. Макаренка "спати через день", працюючи над 
літературою чи документами); 

 прагнення до самоосвіти (постійне самовдосконалення 
Я.А. Коменського; оволодіння іноземними мовами, вивчення бібліотеки 
Є.О. Гугеля К.Д. Ушинським; А.С. Макаренко за одну зиму 1920 року 
перечитав стільки педагогічної літератури, скільки не читав за все життя);  

 креативність (реформаторський дух, продукування нових ідей, творче 
використання освітніх ідей попередників); 

 здатність все розпочати з початку, перемагати труднощі, сила волі 
(наповнене поневіряннями та незгодами життя Я.А. Коменського, загибель 
близьких, втрата майна та наукових нотаток, відтворення втраченого, нові ідеї 
та книжки; важкий життєвий шлях К.Д. Ушинського, сповнений заздрістю і 
цькуванням з боку менш талановитих колег, злети і падіння, хвороби і 
безробіття, негаразди у сім'ї, довге вигнання і глибока віра у майбутнє; етапи 
творчого шляху А.С. Макаренка, якому кілька разів доводилося розпочинати 
з початку, доводячи правильність і життєздатність своїх принципів); 

 вплив сильних особистостей (для Я.А. Коменського – це 
університетські викладачі, особистості філософів давнини, В. Ратке; для 
К.Д. Ушинського – мати, директор Новгород-Сіверської гімназії 
І.Ф. Тимківський; для А.С. Макаренка – батько й мати, брат Віталій, шкільні 
вчителі); 

 ораторський дар (усі троє блискучі лектори, здатні переконувати 
слухачів, доводити свою думку яскраво, живо, доступно; їх поважали учні, 
студенти, вихованці; їхні лекції завершувалися бурхливими оплесками 
слухачів); 



  літературний дар (всі троє володіли здібністю яскраво викладати свої 
думки у статтях, наукових працях, залишили по собі навчальні підручники, 
художні твори, які не втратили своєї актуальності й сьогодні);  

 любов до дітей (Я.А. Коменський добре розумів природу дитини, з 
повагою ставився до її особистості, намагався полегшити навчальну працю 
учнів, запроваджував новітні методи навчання; К.Д. Ушинський уважно 
ставився до жіночої освіти, поважав своїх вихованок, намагався виховувати в 
них допитливість, жагу до знань, демократизував навчально-виховний процес; 
А.С. Макаренко глибоко розумів кожного свого вихованця, досконало знав 
його сильні й слабкі сторони, намагався спиратися у виховному процесі на 
позитивні якості, орієнтував своїх вихованців на завтрашню радість). 

Узагальнюючи вищезазначені чинники, можна згрупувати їх таким 
чином: здібності до виконання педагогічної діяльності (любов до дітей, 
ораторський дар, літературний дар тощо); креативність; інтелектуальні 
здібності (широкий кругозір, енциклопедичні знання, прагнення до 
самоосвіти тощо); професійна спрямованість (любов до дітей, свідомий вибір 
педагогічної професії, ґрунтовна вища освіта тощо); особистісні якості 
(працездатність, наполегливість, здатність все розпочати з початку, 
перемагати труднощі, сила волі тощо); зовнішні та внутрішні чинники 
(сприятливе освітнє середовище, вплив сильних особистостей тощо).  

На основі проведеного категорійного аналізу нами було сформульовано 
робоче визначення поняття обдарованості як індивідуальної потенційної 
своєрідності спадкових (задатки), соціальних (сприятливе соціальне 
середовище) та особистісних (позитивна „Я"- концепція, наявність 
відповідних вольових якостей, спрямованості, наполегливості тощо) 
передумов для розвитку здібностей особистості до рівня вище за умовно 
„середній”, завдяки яким вона може досягнути значних успіхів у певній галузі 
діяльності. 

Зважаючи на результати біографічного аналізу та враховуючи викладені 
вище міркування щодо сутності та структури обдарованості, основу 
запропонованої нами акмеологічної моделі педагогічно обдарованої 
особистості складають такі компоненти: педагогічні здібності, рівень 
розвитку яких вище за середній; педагогічна креативність, тобто здатність 
учителя до педагогічної творчості; педагогічне покликання, як спрямованість 
особистості до виконання педагогічної діяльності; інтелектуальні здібності, 
як необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та трансформації знань у 
визначеній науковій сфері.  

Відповідно до цього під педагогічною обдарованістю розуміємо якісно 
своєрідне поєднання педагогічних здібностей особистості, інтелекту, 
креативності її мислення й діяльності та свідомої наполегливої 
спрямованості до здійснення функцій педагогічного працівника, які 
дозволяють їй досягати значних успіхів у творчій професійній діяльності. 
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