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АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
У статті актуалізовано проблему формуваннѐ економічної культури майбутніх 

учителів гуманітарних спеціальностей у контексті гуманістичної парадигми 
професійної освіти відповідно до соціокультурних перетворень суспільства. Визначено 
діювість застосуваннѐ педагогічних технологій в освітньому процесі, серед ѐких 
відповідно до гуманістичних засад освіти найактуальнішоя визначено акмеологічні 
технології. Уточнено сутність акмеологічних технологій, розглѐнуто їх різновиди й 
теоретично обґрунтовано доцільність застосуваннѐ у формуванні економічної 
культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Представлено педагогічні 
умови і техніки, що відповідаять акмеологічним технологіѐм. 
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Постановка проблеми. Процес входженнѐ України до 

соціокультурного та освітнього простору Європи актуалізував діювість 

гуманістичної парадигми професійної освіти. Її основний вектор  
індивідуальність особистості в контексті її розвитку, професійного 
становленнѐ, реалізації, вихованнѐ та культури, усього, що надаю 
можливість досѐгти вищого рівнѐ своїх можливостей та потенціалів 
(духовних, творчих, природних, суспільних). У межах гуманістичної 
парадигми розроблѐятьсѐ та впроваджуятьсѐ в освітній процес 
педагогічні технології, що набуваять гуманістичного смислу та відповідної 
модернізації. На думку Г. Селевко, педагогічні технології ю ѐвищем 
багатовимірним, оскільки кожний викладач вносить щось свою, 
індивідуальне в освітній процес *8, с. 14+. Отже, індивідуальність 
проѐвлѐютьсѐ ѐк на рівні сприйнѐттѐ інформації (процес здобуттѐ освіти), 
так і на рівні наданнѐ інформаціѐ (навчаннѐ).  

У галузі освіти акмеологічні технологїй вважаятьсѐ 
найвідповіднішими гуманістичній парадигмі. За висловленнѐм 
А. Майбороди, «акмеологічний підхід до змісту професійної освіти, 
технологій навчаннѐ у вищому навчальному закладі дозволѐю значно 
підвищити ѐкість освіти, оскільки він сприѐю систематизації пізнавальних 
мотивів тих, хто навчаютьсѐ» *3, с. 257+. Акмеологіѐ, переходѐчи у стан 
технології, зміняю акцент від функції засвоюннѐ інформації до функції 
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задоволеннѐ потреби в отриманні інформації. Оскільки мета акмеології  
досконаленнѐ лядини (Б. Ананьюв *1+), акмеологічні технології стаять 
слушними у вирішенні проблем творчого розвитку, набуттѐ рівнѐ 
майстерності, стимуляваннѐ процесів саморозвитку, саморозкриттѐ і 
всього того, що сполучаютьсѐ з префіксом само (self). 

Приймаячи за основу творчо-розвивальний потенціал акмеологічних 
технологій, звертаюмо увагу на можливість їх застосуваннѐ під час форму-
ваннѐ економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. 
Згідно з сучасними тенденціѐми розвитку економіки, за рахунок лядського 
потенціалу, загального рівнѐ культури держав, де порушуятьсѐ наукові 
підходи до економічних завдань, формуваннѐ економічної культури 
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей та взагалі гуманітаріїв різних 
професійних напрѐмів освіти ю вкрай актуальноя проблемоя.  

Економіка і культура маять давні зв’ѐзки, що підтверджую еволяціѐ 
лядства. Винахідливість лядини, її творчий потенціал та кмітливість 
забезпечили можливість культурного розвитку лядства в цілому, що, у 
своя чергу, сприѐло й економічному зростання народів та націй, імперій 
та держав у різних часово-просторових зрізах. В. Петров-Стромський, 
аналізуячи ідеї М. М. Бахтіна в гуманітарній парадигмі культури, слушно 
вказую, що «…обмін предметними продуктами діѐльності (маютьсѐ на увазі 

товарообмін Г.Р.)  одноліток лядської культури» *5, с. 84+. 

Сьогодні у складній системі «економіка  культура» загостряютьсѐ 
проблема формуваннѐ здорової культури споживаннѐ. Закономірності 
отриманнѐ прибутку спонукаять до рекламної винахідливості, де й 
проѐвлѐютьсѐ креатин, а споживач при цьому не оріюнтований на 
визначеннѐ справжньої цінності пропонованого продукту. Це відноситьсѐ 
ѐк до матеріальних, так і до духовних благ. Зазначені питаннѐ пролѐгаять у 
площині економічної культури особистості, що зумовляю ѐкісність такої 
культури в майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ економічної культури 
особистості передбачаю не лише наѐвність економічної грамотності, 
оріюнтації в ринкових відносинах та вміннѐ вести діалог з іншими з приводу 
економічних питань. Сучасний поглѐд на економічну культуру торкаютьсѐ й 
духовних, навіть релігійних канонів (О. Соскін *9+). О. Пелепейченко 
розглѐдаю технології оптимізації вдосконаленнѐ економічної культури 
вчителів мистецтва, оскільки їх фахова підготовка взагалі не вклячала 
проблеми економічної культури, між тим ѐк останнѐ ю визначальним 
чинником соціалізації особистості, процесом освоюннѐ нея культури 
суспільства, його норм і цінностей [4]. Н. Чигіринська відносить економічну 
культуру особистості до культурних сфер суспільного життѐ *11+. 

Економічна культура майбутнього педагога в контексті його 
конкурентоспроможності розглѐдаютьсѐ в дисертації О. Лябченко. Учені 
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вказуять на ефективність різноманітних технологій у зазначеному аспекті, 
але не вказуять безпосередньо на потенціал акмеологічних технологій у 
формуванні економічної культури майбутніх учителів, що ю актуальноя 
проблемоя сучасної професійної освіти. 

Творчо-розвивальний потенціал акмеологічних технологій у 
професійній підготовці майбутніх спеціалістів представлений у доробках 
таких учених, ѐк: А. Кнѐзюв, Н. Кузьміна, А. Деркач, А. Майборода, 
Л. Рибалко, А. Ситніков. Зокрема Л. Рибалко, А. Ситніков застосовуять 
технологія акме-тренінгів, що дозволѐять моделявати способи 
саморозкриттѐ. Д. Розуменко розглѐдаю формуваннѐ економічної культури 
майбутніх учителів у фаховій підготовці. Між тим, представлені 
дослідженнѐ не акцентуять уваги на підготовці майбутніх учителів 
гуманітарних спеціальностей та на можливість застосовувати акмеологічні 
технології у формуванні в них економічної культури. 

Мета статті – розкрити сутність та педагогічний потенціал 
акмеологічних технологій у формуванні економічної культури майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей. 

Методи дослідження: у статті застосовано методи аналізу наукової 
літератури, теоретичного узагальненнѐ, порівнѐннѐ, класифікації та 
теоретичного моделяваннѐ длѐ досѐгненнѐ поставленої мети.  

Виклад основного матеріалу. У технократично-інформаційний час 
технологіѐ ѐк понѐттѐ активно стало застосовуватисѐ в гуманітарній сфері, 
зокрема, в педагогіці. Г. Селевко достатньо ґрунтовно розглѐнув 
особливості технологій та їх відмінності від методик *8+. При цьому вчений 
указую на їх певний взаюмозв’ѐзок: інколи технології входѐть до методик ѐк 
більш широких систем, або техніки застосовуятьсѐ під час вирішеннѐ 
освітніх завдань; інколи, навпаки, методики складаять певний сегмент 
технологій ѐк широких системних утворявань. Отже, і технології, і 

методики відрізнѐятьсѐ системністя. У цьому аспекті система  сукупність 
елементів, що знаходѐтьсѐ у відносинах та зв’ѐзках між собоя й утворяять 
цілісність та юдність *8, с. 8+. Технології навчаннѐ, за поѐсненнѐми 
Г. Селевка, від відповідних методик відрізнѐятьсѐ наступним: а) чіткістя 
формуляваннѐ цілей, їх діагностичністя; б) опороя на теорія, що глибоко 
розроблена; в) високим рівнем системного проектуваннѐ (наѐвністя 
концепції, спрацьованістя методологічного, інструментального й 
особистісного аспектів); г) повторяваністя (відтвореннѐ); д) більш високим 
ступенем стабільності (гарантованості) результатів *8, с. 9–10]. 

Отже, чіткість алгоритму дій та висока вірогідність прогнозуваннѐ 

результатів  головна відмінність технологій від методик. Окрім того, у 
технологіѐх, на думку Г. Селевка, «… більше представлена процесуальна, 
кількісна й розрахункова компоненти, у методиках – цільова, змістова, 
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ѐкісна та варіативно-оріюнтувальна», також «технологіѐ відрізнѐютьсѐ від 
методик своюя відтворяваністя, стійкістя результатів» *7, с. 47+. 

У той самий час із зазначених характеристик виходить, що освітні 
технології будуятьсѐ на проектному принципи організації освітнього процесу. 
Останнім передбачено стимуляваннѐ свідомої діѐльності за типами 
активності, відповідної поставленим завданнѐм, рефлективності мисленнѐ та 
дій, ставлень та відчуттів, цілеспрѐмованість вибору рішень, ѐкісність 
організації діѐльності та її результативність, вибір стереотипів поведінки із 
позитивним акцентом. Окрім того, освітні проекти чітко алгоритмізовані за 
етапами: підготовчий, початковий, основний та стоговий; а також у них 
передбачено алгоритм дій усіх учасників, вклячно і викладачів. 

На думку вчених (Н. Татарінцева, В. Радіонов, О. Реброва, 
М. Романовська та ін.), проективна діѐльність та проективна освіта в цілому в 
закладах освіти, що готуять фахівців вищої кваліфікації, вирішую два 
завданнѐ: з одного боку, оптимізую процес професійного становленнѐ через 
створеннѐ умов длѐ творчої самореалізації, стимуляваннѐ самостійності, 
креативності, ініціативності, з іншого боку, оптимізую професійну підготовку 
шлѐхом формуваннѐ відповідного профіля компетенцій *10, с. 161+. 

Отже, бачимо, що мета та проективний характер освітніх технологій 
тісно кореспондуютьсѐ з акмеологічним змістом освітнього процесу. Слід 
лише додати, що длѐ акмеології маю значеннѐ вплив змісту інформації, що 
сприймаютьсѐ, оскільки вона носить у собі або гуманістичний, або, навпаки, 
руйнівний, потенціал. Тобто змістовий та процесуальний компоненти освітніх 
технологій, їх взаюмозв’ѐзок та взаюмозумовленість відіграять суттюву роль, 
особливо ѐкщо йдетьсѐ про підготовку фахівців гуманітарних спеціальностей. 
Як стверджую Г.Селевко, зміст освіти певноя міроя визначаю її процесуальну 
частину, між тим кардинальні зміни методів і форм можуть вплинути на 
переосмисленнѐ цілей та змісту *8, с. 11+. Так, наприклад, ѐкщо формуваннѐ 
економічної культури здійсняютьсѐ через осмисленнѐ економічного 
контексту творів мистецтва, то й методи будуть відповідними до художньо-
аналітичного аналізу творів і образів. 

На підставі зазначеного будемо враховувати, що застосуваннѐ освітніх 
технологій у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін маять 
відповідати їх професійному напрѐму підготовки ѐк за змістом, так і за 
формами. А це підказую, що найбільш відповідними до поставленої мети – 
формуваннѐ економічної культури майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін – ю акмеологічні технології. З одного боку, вони сприѐять 
професійній реалізації студентів вже під час отриманнѐ освіти, спонукаять до 
самовираженнѐ й досѐгненнѐ найвищого рівнѐ майстерності; а з іншого боку, 
вони за своюя сутністя несуть у собі потенціал збереженнѐ лядського 
ресурсу, спрѐмовуять його розвиток на гуманістичних засадах, створяять 
умови длѐ доцільного розподілу духовних, інтелектуальних та емоційних сил 
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сумісно з освоюннѐм та переробкоя нової інформації, адаптуять особистість 
до мінливості соціокультурного середовища. А все зазначене виступаю 
змістовоя складовоя економічної культури особистості. 

Отже, розглѐнемо основні властивості акмеологічних технологій та 
можливість їх застосуваннѐ у процесі формуваннѐ економічної культури 
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. 

На думку вчених, фахівців у галузі педагогічної акмеології (А. Деркач, 
А. Маркова, А. Майборода та ін.), найскладнішим у професійному 
становленні ю перехід від навчаннѐ до праці. На знѐттѐ таких ускладнень 
спрѐмовані саме акме-технології. Як пише А. Майборода, акмеологічні 
технології створяятьсѐ в межах «…предмета акмеології й відображаять 
перехід від реального стану, ѐкості та рівнѐ розвитку особистості (її 
професіоналізму) до майбутнього ідеального) *3, с. 259+. 

У контексті визначених ученими особливостей акмеологічних 
технологій ми визначаюмо їх ѐк сукупність методичних, організаційних, 
технічно-інструментальних ресурсів, завдѐки ѐким реалізуютьсѐ можливість 
проектувати та реалізувати вже під час навчаннѐ професійну діѐльність та 
відповідні ѐкості спеціаліста, ѐкі будуть актуальні в подальшій кар’юрній 
професійній перспективі. Саме головне та гуманістично спрѐмоване в 

акмеологічних технологіѐх  їх вектор на віртуальне майбутню професійної 
реалізації, де й буде досѐгнено її вершини (майстерності, акме-вершини 
тощо). Вони дозволѐять знѐти «часовий бар’юр» та опинитисѐ в умовах 
професійних реалій, при цьому представити студентові можливість відчути 
себе справжні фахівцем, ѐкий досѐг високого рівнѐ майстерності.  

Варто вказати на широке коло різновидів акмеологічних технологій. 
Найбільш повно вони представлені в доробку А. Майбороди *3+. 
Дослідницѐ надаю існуячи класифікації акмеологічних технологій. 
Виѐвлѐютьсѐ, що вони класифіковані за такими типами: розвивальні акме-
технології, формувальні, ігрові, тренінгові. Дуже ефективні, на думку 
вчених, ю проективні тренінгові технології, у ѐких вклячено навчальні ігри, 
моделяваннѐ середовища, тім-білдингових умов тощо (від англ. team-

building  формуваннѐ команди) *3, с. 262]. 
З точки зору формуваннѐ економічної культури, важливоя ю оріюнтаціѐ 

на дія в команді. У подальшому колишній студент буде працявати в команді, 
будувати в ній свої відносини, ѐкі потребуять від нього елементів 
економічної культури. Це і конкуренціѐ, і ѐкісність праці, відповідальність за її 
результати, це і колективна мета, що нерідко маю прибутковий характер та ін. 
Недарма корпоративність усе частіше стаю предметом створеннѐ середовища 
длѐ ефективного освітнього процесу. Ігрові та віртуально-ділові тренінги 
створяять такі можливості, але потребуять відповідних умов. Л. Рибалка 
поѐсняю смисл створеннѐ колективного середовища, схожого на виробниче 
через те, що «… розкриваячи себе перед аудиторіюя…» студент надаю 
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«…змогу іншим лядѐм (викладачеві, одногрупникам) поважати його. Завдѐки 
саморозкриття кожного студента в групі створяятьсѐ умови длѐ довіри, 
відданості, піклуваннѐ, психологічного зростаннѐ й самопізнаннѐ» *6+.  

Звертаюмо увагу на дві важливі позиції щодо застосуваннѐ 
акмеологічного тренінгу в доробку Л. Рибалко: необхідність навчитисѐ 
«моделявати способи саморозкриттѐ» та «здійсненнѐ зворотного зв’ѐзку». 
Рахуюмо, що на зазначених позиціѐх слід зауважити, саме в контексті 
формуваннѐ економічної культури майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей. Стосовно моделяваннѐ, то в акмеологічних технологіѐх 
передбачено моделяваннѐ обставин, ѐкі можливі в майбутньому, обставин 
життювих реалій, або моделяваннѐ фрагментів, що складаять відбитки 
вітагенного досвіду (А. Белкін). Але існуять також певні моделі поведінки або 
образи, що так чи інакше виѐвлѐятьсѐ в економічних відносинах. 
Н. Чигиринська проаналізувала й систематизувала такі образи-моделі, що 
вони відображені в наукових працѐх із економічної теорії. Узагальнено 
існуваннѐ таких моделей економічної поведінки в проекції на образ 
«економічної лядини»: модель особистісної самореалізації, стратифікаційна, 
традиційна, транзитна, авантярно-ігрова, нормативно-раціональна, 
деструктивна. Учена зауважую, що пропоновані моделі ю абстрактними 
моделѐми економічної культури, що не враховуять професійну специфіку, а 
визначаять засоби та технології максимізації вигоди *11+. Але, на нашу думку, 
ці моделі можуть стати оріюнтиром длѐ вчителѐ-гуманітаріѐ, щоб він 
оріюнтувавсѐ в типових, стереотипних відносинах, що виникаять в 
економічному сегменті соціокультурного простору. Учитель маю не лише 
оріюнтуватисѐ в них, але й надавати поѐсненнѐ їх позитивним та негативним 
наслідкам. Отже, саме длѐ формуваннѐ економічної культури студентів-
гуманітаріїв такі моделі можуть вклячати акмеологічні технології. 

Стосовно зворотного зв’ѐзку, слід вказати, що це принцип відкритих 
систем, нарѐду з такими, ѐк-от: організаційної безперервності та сумісності 
(О. Богданов, Л. фон Берталанфі, М. Сетров, У. Ешбі). Відповідно до теорії 
відкритих систем та принципів, за ѐкими вони функціонуять, зворотній 
зв’ѐзок в освітньому процесі відбиваютьсѐ на таких рівнѐх: 

 мега-рівень: соціокультурний простір  набуттѐ освіти  
соціокультурний простір; 

 макро-рівень: освітній процес  життюві реалії  освітній процес; 

 мікро-рівень: наданнѐ інформації  отриманнѐ інформації  відтвореннѐ 

інформаціѐ (кластер, що задіѐні: викладач  студент  викладач). 
Стосовно першого рівнѐ, то принцип зворотного зв’ѐзку не 

контроляютьсѐ освітнім процесом; але він існую в певній системі, ѐка 
оформлѐю освітній процес, надаячи йому стратегій, тактик, змісту та 
процесуальності. Отримавши освіту, зокрема гуманітарну, учитель 
гуманітарних дисциплін через своя майстерність фахівцѐ-гуманітаріѐ робить 
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свій професійний внесок у соціокультурні реалії, сприѐю їх осучаснення й 
перетворення. До таких ресурсів впливу віднесемо й економічну культуру. 
Це ѐвище соціокультурного простору, що виѐвлѐютьсѐ не в узькому аспекті 
(отриманнѐ прибутку та господаряваннѐ), а в ментальному, психологічному, 
культурологічному, ціннісному. Навіть мистецтво відображую економічну 
проблематику, що ю «дзеркалом» епохи, лядських стосунків, традицій та їх 
дотримуваннѐ.  

Стосовно другого рівнѐ, то зворотній зв’ѐзок здійсняю безпосередньо 
студент, ѐкий існую в декількох системах: освітній, родинній, суспільній, 
особистісній. На цьому рівні дію вітагенний досвід, ѐкий впливаю на ѐкість 
набуттѐ освіти та водночас збагачуютьсѐ нея. Саме на цьому етапі 
акмеологічні ѐвища здійсняятьсѐ стохастично, некеровано, але системно. Це 
більш відповідаю принципам холізму та синергії.  

Стосовно третього рівнѐ, то зворотній зв’ѐзок стаю елементом 
моніторингу управліннѐ ѐкістя освіти. Він ю керованим та цілеспрѐмованим. 
Отже, акмеологічні технології застосовуятьсѐ системно, послідовно та з 
метоя отриманнѐ результату. Серед критеріїв, за ѐкими оціняять 
акмеологічні технології, ми обрали такі, що найбільш відповідаять процесу 
формуваннѐ економічної культури майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей. Перелічимо з тих, що визначені в науковій літературі (А. 
Майборода *3+): охопленнѐ максимальної кількості ресурсів особистості; 
оптимізаціѐ розвитку декількох сфер психологічного в особистості; розвиток 
особистості в контексті життювого, професійного та духовного шлѐху; 
співвідношеннѐ з основними методологічними принципами акмеології, 
зокрема життюдіѐльності, активності, потенційності, оптимізації; 
співвідношеннѐ умов навчаннѐ та реальної й соціальної самоактуалізації; 
використаннѐ технологічних можливостей різних наук, ѐкі спрѐмовані на 
самоствореннѐ, вихованнѐ, навчаннѐ. До останнього додаюмо мистецтво, в 
образах ѐкого відображено економічну проблематику та героїв, що ю носіѐми 
економічних взаюмовідносин у межах певних історико-культурних та 
просторових діапазонів. 

Таким чином, переконавшись у доцільності застосуваннѐ 
акмеологічних технологій у формуванні економічної культури майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей, нами було розроблено педагогічні 
умови длѐ ефективності та оптимальності цього процесу. Розробка 
педагогічних умов здійсняваласѐ відповідно до визначених компонентів 
економічної культури: когнітивно-операційного, діѐльнісно-адаптаційного, 
ментально-ціннісного, мотиваційно-творчого. Умовами було обрано: 
стимуляваннѐ ціннісного ставленнѐ до економічно-інформаційної 
змістової лінії фахових дисциплін та її гуманістичного потенціалу 
(відповідала завданнѐм впливу на когнітивно-операційний та ментально-
ціннісний компоненти); створеннѐ конструктивно-організаційного 
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міждисциплінарного контенту та його запровадженнѐ в банк 
самостійного вивченнѐ та ІНДЗ (відповідала завданнѐм впливу на 
мотиваційно-творчий компоненти); моделяваннѐ віртуальних 
ситуативно-проектних культурно-економічних середовищ за різними 
корпоративними ознаками (відповідала завданнѐм впливу на діѐльнісно-
адаптаційний компонент). 

Відповідно до умов було розроблено акмеологічні техніки і тренінги: 

 акме-комунікативні, моделявальні, інструментальні: міні-
корпоративна; партисипативна; едхократична;  

 компетентнісні: техніка переконань та ціннісних переваг; образно-
віртуальні кар’юрані тренінги (автореферентність);  

 інтерактивні, ігрові: інтелектуально-ігрові; створеннѐ вебінарів длѐ 
студентської конференції з гуманітарних питань; створеннѐ 
корпоративної комп’ятерної мережі тощо; 

 особистісно-проектувальні, тектологічні (тектологіѐ − 
організаційна наука, термін О.Богданова): самовираженнѐ; вибір 
траюкторії оптимізації дій; стратегіѐ «На результат»; «часово-
просторовий контент», самоорганізації наукової діѐльності. 

У межах запровадженнѐ педагогічних умов та технік застосовувалисѐ 
також стимули до пошуку форм самоорганізації. Прикладом було: 
структуризаціѐ матеріалу длѐ освоюннѐ, з урахуваннѐм максимального 
обсѐгу при мінімальних витратах часу; розробка системи заохоченнѐ 
студентів, мотиваціѐ до навчаннѐ (на основі власного ставленнѐ та власних 
відчуттів); побудова освітнього процесу з гуманітарних дисциплін із 
урахуваннѐм пріоритету творчого розвитку кожного.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Технології 
в освіті розглѐдаятьсѐ ѐк додаткові або альтернативні методиці ресурси 
педагогічного впливу. Вони привабляять дослідників спрѐмованістя на 
результат, визначеністя структурних елементів, наѐвністя моніторингу та 
алгоритмізації дій. Найефективнішоя длѐ формуваннѐ економічної 
культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей визначено 

акмеологічні технологія. У дослідженні акмеологічні технології  сукупність 
методичних, організаційних, технічно-інструментальних ресурсів, завдѐки 
ѐким реалізуютьсѐ можливість проектувати та вже під час навчаннѐ 
професійну діѐльність та розвиток відповідних ѐкостей, формуваннѐ 
компетентностей, що будуть актуальні в подальшій кар’юрній перспективі та 
досѐгненні професійної майстерності.   

Умовами запровадженнѐ акмеологічних технологій у процес 
формуваннѐ економічної культури майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей визначено: стимуляваннѐ ціннісного ставленнѐ до 
економічно-інформаційної змістової лінії фахових дисциплін та її 
гуманістичного потенціалу; створеннѐ конструктивно-організаційного 
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міждисциплінарного контенту та його запровадженнѐ в банк самостійного 
вивченнѐ та ІНДЗ; моделяваннѐ віртуальних ситуативно-проектних 
культурно-економічних середовищ за різними корпоративними ознаками. 
У межах зазначених умов застосовувалисѐ групи технік та тренінгів 
акметехнології: акме-комунікативні, моделявальні, інструментальні; 
фахового росту, компетентнісні; техніка переконань та ціннісних переваг; 
образно-віртуальні кар’юрні тренінги (автореферентність); інтерактивні, 
ігрові; особистісно-проектувальні, тектологічні. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Ананьев, Б. Г. (2001). Человек как предмет познаниѐ. СПб (Питер) (Ananiiev, B. H. 

(2001). Man as an object of knowledge. St. Petersburg (Peter)). 
2. Кнѐзев, А. М., Одинцова, И. В. (2009). Акмеологические технологии 

активного игрового обучениѐ. Москва (Kniazev, A. M., Odintsova, I. V. (2009). 
Acmeological technologies of active game training. Moscow). 

3. Майборода, А. О. (2011). Акмеологічні технології в підготовці майбутніх 
спеціалістів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка,  20 (231), 256–264 (Maiboroda, A. O. 
(2011). Acmeological technologies in the training of future specialists. Bulletin of LNU named 
after Taras Shevchenko, 20 (231), 256–264). 

4. Пелепейченко, Е. С. (2011). Технологии оптимизации совершенствованиѐ 
экономической культуры учителей искусства и учащихсѐ. Искусство и образование, 5 
(73), 108–118 (Pelepeichenko, E. S. (2011). Technologies for optimizing the improvement of 
the economic culture of art teachers and students, Art and Education, 5 (73), 108–118). 

5. Петров-Стромський, В. (2006). Идеи М. М. Бахтина в гуманитарной парадигме 
культуры. Вопросы философии, 12, 82–94 (Petrov-Stromskii, V. (2006). M. Bakhtin’s ideas 
in the humanitarian paradigm of culture. Issues of Philosophy, 12, 82–94). 

6. Рибалко, Л. С. (2011). Організаціѐ саморозкриттѐ внутрішнього потенціалу 
майбутнього вчителѐ засобами акмеологічного тренінгу. Рідна школа, 3, 15–19 (Rybalko, 
L. S. (2011). Organization of self-disclosure of the internal potential of the future teacher by 
means of acmeological training. Native school, 3, 15–19). 

7. Селевко, Г. К. (2005). Энциклопедиѐ образовательных технологий. Москва: 
Народное образование (Selevko, H. K. (2005). Encyclopedia of educational technologies. 
Moscow: Public education). 

8. Селевко, Г. К. (2005). Традиционнаѐ педагогическаѐ технологиѐ и её 
гуманистическаѐ модернизациѐ. Москва (Selevko, H. K. (2005). Traditional pedagogical 
technology and its humanistic modernization. Moscow). 

9. Соскин, О. И. (2018). Конвергенциѐ экономической и христианской доктрины 
в информационном обществе (Soskin, O. I. (2018). Convergence of economic and Christian 
doctrine in the information society). Proceedings of the II International Scientific and 
Practical Conference “Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value”, 
Nowy Sącz, Poland, 26th-29th of June 2018, Nowy Sącz, (рp. 44–47). 

10. Татаринцева, Н. Е., Реброва, Е. Е. (2013). Развитие проектной культуры 
студентов в образовательном процессе вуза. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголѐ. Серіѐ 
«Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголѐ), 3, 155160 (Tatarintseva, N. E., Rebrova, E. E. (2013). Development of students’ 
project culture in the educational process of the university. Scientific notes of NSU named 
after M. Gogol. Series “Psychological and pedagogical sciences” (Nizhyn State University 
named after Mykola Gogol), 3, 155–160). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 5 (79) 

221 

11. Чигиринскаѐ, Н. В. (2010). Формирование экономической культуры 
инженера в системе высшего профессионального образованиѐ (aвтореф. дис. … канд. 
пед. наук). Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образованиѐ «Волгоградский государственный педагогический 
университет», Волгоград (Chihirinskaia, N. V. (2010). Formation of the economic culture of 
an engineer in the system of higher professional education (PhD thesis abstract). State 
education institution of higher professional education “Volgograd State Pedagogical 
University”, Volgograd). 

РЕЗЯМЕ 
Реброва Анна. Акмеологические технологии и их использование в 

формировании экономической культуры будущих учителей гуманитарных 
специальностей. 

В статье актуализирована проблема формированиѐ экономической культуры 
будущих учителей гуманитарных специальностей в контексте гуманистической 
парадигмы профессионального образованиѐ в соответствии с социокультурными 
преобразованиѐми общества. Определена действенность применениѐ 
педагогических технологий в образовательном процессе, среди которых в 
соответствии с гуманистическими основами образованиѐ актуальными определены 
акмеологические технологии. Уточнена сущность акмеологических технологий, 
рассмотрены их разновидности и теоретически обоснована целесообразность 
применениѐ в формировании экономической культуры будущих учителей 
гуманитарных специальностей. Представлены педагогические условиѐ и техники, 
соответствуящие акмеологическим технологиѐм. 

Ключевые слова: гуманистическаѐ парадигма образованиѐ, педагогические 
технологи, акмеологические техноогии, экономическаѐ культура, будущие учителѐ 
гуманитарных спеціальностей. 

SUMMARY 
Rebrova Anna. Acmeological technologies and their use in formation of the economic 

culture of the future teachers of humanitarian specialties. 
The article actualizes the problem of formation of the economic culture of the future 

teachers of humanitarian specialties in the context of the humanist paradigm of professional 
education, in particular, in questions of culture of consumption, oriented on values, 
protection of human resources, and development of professional potential of each person. 
These positions are taken into account in the context of the historically conditioned 
relationship between economics and culture, which modern science dismisses as a resource 
of sociocultural adaptation of the person, its professional development. 

In this connection, the importance of acmeological technologies that are considered 
in the study as a unity of methodological, organizational, technical and instrumental 
resources, with the help of which is realized the opportunity to design professional activity 
and development of the necessary qualities, formation of competencies that will be relevant 
for further career growth and development of professional skills. 

Pedagogical conditions of the use of acmeological technologies in formation of the 
economic culture of the future teachers of humanitarian specialties are determined: 
stimulation of the value attitude to the economic-informational content line of professional 
disciplines and its humanistic potential; creation of constructive-organizational 
multidisciplinary content and its introduction into the bank for self-study; simulation of 
virtual situation-design cultural-economic environments with different corporate 
characteristics. Within the framework of the presented conditions, the groups of techniques 
and acme-trainings are introduced: acme-communicative, modeling, instrumental; 
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professional growth; competentence; technique of beliefs and value preferences; figurative-
virtual career trainings (autorespondence), interactive, game, person-projective, tectological. 

Key words: humanistic paradigm of education, pedagogical technologies, 
acmeological technoogies, economic culture, future teachers of humanitarian specialties. 
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ФОРМУВАННа КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 
 
У статті охарактеризовано окремі аспекти формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутнього документознавцѐ засобами інноваційних технологій 
на засадах праксеологічного підходу. Акцентовано увагу на комунікативному 
компоненті професійної діѐльності та професійної підготовки майбутніх фахівців із 
документознавства. Окреслено мотиваційно-афективний, комунікативно-
інформаційний, комунікативно-когнітивний, поведінково-інтерактивний 
компоненти комунікативної компетентності майбутніх документознавців. 

Формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх документознавців в 
умовах університетської освіти представлено ѐк багатовимірний поетапний процес 
ѐкісних змін особистості, що відбуваютьсѐ шлѐхом використаннѐ інтерактивних 
технологій навчаннѐ (комунікативні тренінги, тренінг вербальної публічної 
комунікації, рольові і ділові ігри, вправи на розвиток навичок групової взаюмодії у 
спілкуванні) на засадах праксеологічного підходу.  

Ключові слова: документознавець, комунікативна компетентність, 
комунікативний компонент, формуваннѐ комунікативної компетентності 
майбутніх документознавців, інноваціѐ, інтерактивна технологіѐ, праксеологічний 
підхід, ділові ігри, тренінги. 

 
Постановка проблеми. Важливість ефективної документної 

діѐльності інформаційних установ, інформаційноаналітичних підрозділів, 
органів державного управліннѐ та ін. актуалізую, відповідно, і потребу 
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