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Анотація. Досліджується проблема акмеологічності освіти та акме- педагогіки  з 

урахуванням акме- психобіологічного, нейропедагогічного, психогенетичного та 
акмеологічного (морально соціо- акмеологічного) підходів. Проектується нейропедагогічна 
комп’ютерно - акмеологічна інформаційна система, яка дозволяє зробити висновок 
(видати відповідні рекомендації), що якісного акме-  педагога можна виховати 
(підготувати) лише із комп’ютерним застосуванням знань  перелічених наук. 
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Вступ. В Національно-Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема 

акмеології освіти та акме- педагогіка з урахуванням акме- психобіологічного, 

нейропедагогічного, психогенетичного та акмеологічного (морально соціо-

акмеологічного) підходів. Головна мета Акме- освіти - допомогти, тим хто 

навчається засвоїти методи, які дозволять самостійно знайти правильну 

відповідь; навчити вмінню теоретично-практично моделювати при вивченні 

будь-якої науки і бажанню, задоволенню від пошуку потрібних знань; виховати 

любов (епістемофілію) до отримання знань. Крім цього креативний Акме- 

Педагог навчає: інноваційним технологіям, алгоритмам, методам, програмам 

формування і досягнення мети, моделюванню невизначених «розмитих» 

ситуацій, вмінню вирішувати проблеми і приймати якісні рішення в умовах «не 

повної» інформації, досягати бажаного результату застосовуючи fuzzy - 

технології, а також вмінню визначати власні потенційно-ресурсні можливості 

(успадковані, освітні і виховані) на основі відповідних комп’ютерних 



кібернетично-акмеологічних тестів, діагностик для професійного визначення, 

орієнтації та працевлаштування. Акме- Педагог вчить - отриманню задоволення 

від навчання і дослідницької роботи. 

 Основа. Сучасна освіта базується на психології, холонтропії та сучасній 

науці – праксеологія. Сучасна Акме- педагогіка базується на самості та 

інтелекті. Самість (Self) - розглядається через: самопізнання, само розуміння, 

само ідентифікація, самоствердження, самовизначення тощо, а також через 

самовдосконалення (self-improvement), самодостатність (self-sufficiency), 

самоосвіту (self-education), самоповагу (self-respect), самоствердження(self-

assertion), самостійність (independence), само мету (end in itself), 

самодіагностика (фізична, психічна, соціальна), само тестування, само 

профорієнтацію. На основі самості формуються такі феномени, як 

самовизначення, саморозуміння, самоствердження і самосприйняття, 

самопрезентація і самоідентифікація, самодетермінація і самоорганізація, 

самознаходження і самовираження, самоактуалізація і самореалізація тощо. 

Кожен з перерахованих феноменів висловлює певний смисловий зміст, 

характер і рівень реалізації самості і одночасно зростання-розвитку людини, 

рівень його суб'єктивних можливостей в онтогенезі (а також у філогенезі та 

культурно-історичному розвитку). Особливий зміст у розвитку самості індивіда 

набуває саморозгортання, зростання-рух процесів саморозвитку та 

самореалізації як двох структуроутворюючих розвитку індивіда в онтогенезі. 

 Результат дослідження. Таким чином, інноваційна освіта ґрунтується 

на самості, інтелекті та когерентності розуму, розумових процесів, 

вихованні та креативних дій особи на основі її філо- і онто- ґенезі. 

Інформаційно-інноваційні погляди навчаємих формуються на основі 

когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів та процесів. Це здійснюється 

за рахунок: кількісних і якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої 

міри розуміння довкілля; виникнення нових процесів, структур, інноваційних 

утворень з методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні цих 

процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у 



«фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація 

інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності. 

 У Акме- освіті та акме- вихованні велике значення має епістемологія та 

епістемофілія. Слово «епістемологія» походить від об’єднання двох грецьких 

слів «епістеме» – знання та «логос» – вчення, закон. Актуальною є проблема 

акмеологічності кібернетики, математики творчості в сучасній освіті, 

тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок 

їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології 

(епістемологія математична-кібернетична). І у цій якості математика і 

кібернетика цікавлять психологію (акмеологію) методично і генетично як засіб 

самопізнання і як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і 

створює предмет акме- (психо) математично-кібернетичної епістемології. 

Розуміння кібернетично-математичної акмеології (КМА) як особливої 

специфічної науки базується на таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА 

засоби, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики, акмеологічна 

епістемологія математики і кібернетики у її онтологічному сенсі. Акмеологічна 

кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на теперішній час 

обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що вже розроблені та 

розробляються у математичній психології та у психологічній математиці та 

кібернетиці. АКМЕ розглядається автором в її філо- та онтогенетичному 

аспектах. Предметом АКМЕ - є генетичний аспект пізнання людини. 

Акмеологічна праксіологічна  кібернетично-математична епістемологія 

використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетично-

математичної моделі людини та для акме- самопізнання. Досліджуються 

проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на 

інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні 

погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та 

зовнішніх факторів і процесів. В наслідок цього по закінченні процесів 

когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у 

«фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація 



інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності. З метою 

поліпшення якості навчання студентів та подальшого їх акме- 

працевлаштування створений окремий підрозділ з проблем тестування, 

діагностики та професіональної  орієнтації студентів та всіх бажаючих. 

Основними задачами підрозділу є: акмеологічна діагностика з використанням 

методів акмеології: власні оригінальні емпіричні методи та методи розвитку: 

лонгітюдний метод, біографічний метод, метод акмеологічного опису, метод 

порівняльного аналізу пробільності знань, метод професіограм, психограм і 

акмеограм, метод акмеологічних тренінгів, акмеологічні методи та технології 

ігромоделювання, адаптовані методи з психології, соціології, педагогіки, 

генетики, психогенетики тощо. Акмеологічна діагностика – комплексний аналіз 

індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних, 

психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних 

тощо з  метою дослідження динаміки розвитку особи та технологій досягнення 

нею високого рівня професіоналізму та самореалізації. Основою 

акмеографічного дослідження є динаміка професійно-особистісного розвитку 

(+ або -):  ‘вузькі місця’ та фактори, що заважають розвитку; особливості, що 

змінюють мотивацію; акмеологічні технології розвитку особи. Акмеологічний 

тренінг - це засіб оптимізації, підготовки, перепідготовки, підвищення рівня 

професійної компетарності особи на основі програмно - цілевої технології.     

Психолого - акмеологічне консультування – це спосіб акмеологічної підтримки  

самовизначення людини як  суб’єкта професійно- особистісних досягнень. 

Процес психолого - акмеологічного консультування включає в себе  три статті 

роботи акмеолога - консультанта:  індивідуальне психологічне консультування; 

психологічна консультаційна робота з організаційного нормозадаючою групою;  

психологічне забезпечення усього консультаційного процесу. Запропонований 

підхід та організація працевлаштування на професійно - акмеологічному та 

кіберакмеологічному рівні дозволяє якісно вирішити проблему з урахуванням 

креативно-синергетичного та системного підходу. Створюються спеціалізовані 

Кіберакмеологічні експертно-аналітичні ІС, які на основі професіограм та 



акмеограм видають відповідні поради, рекомендації, технології поведінки, 

методики, алгоритми тощо для студентів з метою їх якісного навчання та 

гармонійного працевлаштування. Пропонується модель нової освітньої 

технології, поліакмова модель акме- Особи, кібербіхевіористична модель тощо.  

Висновок. Авторами досліджується прикладна акмеологія педагогіки або 

педагогічна акмеологiя - галузь науки акмеологiї, яка виникла порiвняно 

недавно на межi природничих, суспiльних та гуманiтарних дисциплiн i вивчає 

“... феноменологiю, закономiрностi i механізми розвитку людини на ступені її 

зрiлостi i особливо при досягненнi нею найбiльш високого рівня у цьому 

розвитку”, а також, у більш вузькому розумiннi - процєсоволодіння людини 

професією.  Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є одним з найбільш 

розвинутих напрямів прикладної акмеології. Власне, інтенсивний розвиток саме 

педагогічної акмеології і послугувало потужним імпульсом для становлення 

загальної акмеології та її прикладних напрямків. Мета педагогічної акмеології - 

цілісний розвиток зростаючої людини як індивіда, особистості, 

індивідуальності і суб'єкта життєдіяльності. Метою вивчення комп’ютерної 

педагогічної акмеології є розуміння закономірностей розвитку зрілих людей  

(професіоналів) під впливом акме- освітнього процесу. Авторське дослідження 

грунтується на застосуванні інноваційної кібер- математичної психолого-

акмеологічної генетичної технології до проблеми психологічна акмеологія. 
Abstract. Research the problem creative acmeology education and acmeology pedagogic  on 

the base acme- psycho- biological, neuron- teacher economist, psycho- genetic and acmeology 
(moral social- acmeology) method of approach. Project   neuron- teacher computer - acmeology 
information system for create quality acme- teacher on the base use computer science. 

Key words: acmeology, conscience, moral, information, system, neuron- teacher, psycho- 
genetic, psycho- biology. 
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