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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

Годин – 90 

 

Змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

50 год. 76 год. 

У т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

3.  
Мета. Навчальний курс «Акмеологія» є одним із курсів циклу  

професійної підготовки магістрів психологічного відділення і включає 

сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної 

підготовки. Мета курсу – вдосконалення людини, допомога в досягненні 

нею вершин у фізичному, духовно-моральному і професійному розвитку, 

сформувати у студентів уявлення про сучасні та актуальні дослідження в 

межах акмеології; сформувати загальнокультурні і професійні 

компетентності, у т.ч. здатність використовувати в прикладних 

дослідженнях базові знання з області теорії та методології психологічної 

науки. Об’єкт акмеології – зріла особистість, що прогресивно розвивається 

реалізується головним чином у професійній діяльності і досягає вершини в 

своєму розвитку.  

Завдання: 
- одержати знання щодо сутності, змісту, закономірностей  процесів і 

механізмів вдосконалення людини як індивіда, індивідуальності, суб’єкта 

праці та особистості в життєдіяльності, професії, спілкуванні; 

- сформувати здатність до аналізу умов і факторів, що сприяють 

прогресивному розвитку зрілої особистості та її високим особистісно-

професійним досягнення; 

- здобути навички практичного застосування одержаних знань у сфері 

оптимізації шляхів самореалізації, досягнення вершин в особистісному та 

професійному розвитку.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

Спеціалізовано професійних (СП): 

 Поглиблені знання теорії та практики розвиток особистісного потенціалу  

як засобу вирішення  проблем в умовах високої конкуренції  (КСП.07). 

 

Очікувані результати навчання:  

Вміти: 

диференціювати специфіку розвитку особис-тісного потенціалу в різних 

сферах діяльності (КСП-РН.07); вміти використовувати на практиці 

прийоми встановлення оптимальних умов для розвитку особистісного 

потенціалу в бізнесі (КСП-РН.07.1). 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Акмеологічний розвиток особистості  

Тема 1. Предметне поле акмеології як науки. Поняття акмеології. 

Теоретичні підстави виникнення акмеології. Етапи становлення акмеології. 

Початки акмеології як науки (80–90 рр. ХХ ст.).  
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Тема 2. Предметне поле акмеології. Міжпредметні зв’язки акмеології. 

Категоріально-поняттєвий апарат акмеології. Розширення предметного 

поля акмеології. Нові напрями акмеології. Зміст нових акмеолгічних 

понять (акме-форми, акме-події, акмеологічний простір, акмеологічний 

результат тощо).  Соціальна акмеологія. Методологічні завдання 

акмеології.  

 

Тема 3. Феномен «акме» і його головні характеристики. Сутнісні 

характеристики «акме» людини. Специфіка законів акмеології 

(«алгоритм», «стратегія», «рефлексія» тощо). Підходи до вивчення 

життєвого шляху людини. Структура життєвого шляху. Людина як суб’єкт 

життєвого шляху. Життєва позиція, життєва перспектива, смисл життя. 

 

Тема 4. Особистість як суб’єкт життєвого шляху. Стратегії життя, 

«акме». Вищі досягнення («акме») у житті людини. Феномен соціальної 

самості особистості. Акмеологічна модель особистості. Феномен 

«псевдоакме». Соціокультурний простір суспільного бутя людини. Стиль 

життя людини. Типологія стилів.  

 

Змістовий модуль 2. Акмеологічна діагностика. 

Тема 1. Сутність акмеологічної діагностики. Проблеми 

періодизації психічного розвитку дорослої людини. Акмеологічні критерії 

і показники зрілості особистості. Кризи дорослого віку. Методологічні 

принципи акмеологічного дослідження. Акмеологічні концепції.  

 

Тема 2. Акмеологічний моніторинг і діагностика. Зміст і методи 

акмеологічної діагностики.  

 

Тема 3. Акмеологічний опис, психограма, акмеограма. Побудова 

акмеологічних описів і моделей. Методичний інструментарій 

акмеологічної діагностики. Акмеологічні технології. Освітні технології, що 

мають акмеологічний потенціал.  

 

Тема 4. Акмеологічний зміст професійного розвитку людини. 
Цінності професіоналізму в сучасному суспільстві. Основи професійного 

самовизначення людини. Професійна самореалізація як шлях людини до 

«акме».  

 

Тема 5. Стадії професійного розвитку. Акмеологічний аналіз 

професійно-особистісного розвитку. Побудова професіограм. Професійна 

діяльність у різних сферах суспільного 5утя. Умови досягнення 

професійного «акме». Теми самопізнання, сморегуляції, самостворення 

людини як професіонала.  
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Тема 6. Види професійного «акме». Акмеологічна компетеність 

керівника. Кризи професійного розвитку та їх подолання. Стратегії зміни 

професії. Акмеологічний супровід професійної діяльності.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовний модуль 1. Акмеологічний розвиток особистості 

Тема 1. Тема 1. Предметне 

поле акмеології як науки. Поняття 

акмеології. Теоретичні підстави 

виникнення акмеології. Етапи 

становлення акмеології. Початки 

акмеології як науки (80–90 рр. ХХ 

ст.).  

 

10 4    6 11 1    10 

Тема 2. Категоріально-поняттєвий 

апарат акмеології. Розширення 

предметного поля акмеології. 

Нові напрями акмеології. Зміст 

нових акмеолгічних понять (акме-

форми, акме-події, акмеологічний 

простір, акмеологічний результат 

тощо).  Соціальна акмеологія. 

Методологічні завдання 

акмеології.  

12 4 2   6 11 1    10 
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Тема 3. Феномен «акме» і його 

головні характеристики. Сутнісні 

характеристики «акме» людини. 

Специфіка законів акмеології 

(«алгоритм», «стратегія», 

«рефлексія» тощо). Підходи до 

вивчення життєвого шляху 

людини. Структура життєвого 

шляху. Людина як суб’єкт 

життєвого шляху. Життєва 

позиція, життєва перспектива, 

смисл життя. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 4. Особистість як суб’єкт 

життєвого шляху. Стратегії 

життя, «акме». Вищі досягнення 

(«акме») у житті людини. 

Феномен соціальної самості 

особистості. Акмеологічна 

модель особистості. Феномен 

«псевдоакме». Соціокультурний 

простір суспільного життя 

людини. Стиль життя людини. 

Типологія стилів.  

8 2    6 11 1    10 

Усього за змістовним модулем 1 40 12 4   24 44 4    40 

Змістовний модуль 2. Акмеологічна діагностика. 

Тема 1. Сутність акмеологічної 

діагностики. Проблеми 

періодизації психічного розвитку 

дорослої людини. Акмеологічні 

критерії і показники зрілості 

особистості. Кризи дорослого 

віку. Методологічні принципи 

акмеологічного дослідження. 

Акмеологічні концепції.  

7 2 1   4 11 1    10 

Тема 2. Акмеологічний 

моніторинг і діагностика. Зміст і 

методи акмеологічної 

діагностики.  

 

8 3 1   4 13 1 2   10 

Тема 3. Акмеологічний опис, 

психограма, акмеограма. 

Побудова акмеологічних описів і 

моделей. Методичний 

інструментарій акмеологічної 

діагностики. Акмеологічні 

технології. Освітні технології, що 

мають акмеологічний потенціал.  

8 3 1   4 8 1 2   5 
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Тема 4. Акмеологічний зміст 

професійного розвитку людини. 

Цінності професіоналізму в 

сучасному суспільстві.. Основи 

професійного самовизначення 

людини. Професійна 

самореалізація як шлях людини 

до «акме».  

8 3 1   4 6 1    5 

Тема 5. Стадії професійного 

розвитку. Акмеологічний аналіз 

професійно-особистісного 

розвитку. Побудова 

професіограм. Професійна 

діяльність у різних сферах 

суспільного житя. Умови 

досягнення професійного 

«акме». Теми самопізнання, 

сморегуляції, самостворення 

людини як професіонала 

9 4 1   4 4 1    3 

Тема 6. Види професійного 

«акме». Акмеологічна 

компетеність керівника. Кризи 

професійного розвитку та їх 

подолання. Стратегії зміни 

професії. Акмеологічний супровід 

професійної діяльності.  

8 3 1   4 4 1    3 

Усього за змістовним модулем 2 50 18 6   24 46 6 4   36 

 90 30 10   50 90 8 4   76 

* – за наявності 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Понятійний апарат акмеології. Глосарій і тезаурус 

науки 

2 

2 Комплексне вивчення розвитку людини на ступені 

дорослості.  

Різноманітні поняття возрасту: біологічний, 

психологічний, соціальний, духовний 

2 

3 Особистісна  зрілість та методики вивчення 

особистісної зрілості 

1 

4 Феномен «акме» і його головні характеристики 1 

5 «Акме» в профессійному розвитку людини. Сутність 

феномену «акме» в професійному розвитку. Види 

професійного «акме».  

1 

6 «Акме» в контексті життєвого шляху людини. 

Підходи до вивчення життєвого шляху людини. Зміст і 

методи акмеологічної діагностики 

1 

7 «Акме» в особистісному розвитку людини. «Акме» в 

контексті індивідуального розвитку людини. 

Акмеологічний опис, психограма, акмеограма 

1 

8 Дорослість і зрілість як найважливіший для акмеології 

щабель життєвого циклу людини. Вершини творчості 

видатних людей 

1 

 Разом 10 

                                                                                                              

 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 



10 

 

10 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кільк

ість 

годин 

з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 30 

2 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 

семінарських занять зі списку пункту 5 

20 10 

3 Робота з електронними інформаційними 

ресурсами 

20 36 

 Разом 50 76 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, 

поточне оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          20 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             50 
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12. Питання для підсумкового контролю 

1. Акмеология як наука про зрілому віці і піку розвитку особистості 

2. Предмет, завдання та понятійний апарат акмеології  

3. Місце акмеології в системі суспільствознавства та людинознавства. 

4. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання 

5. Феномен «акме» і його головні характеристики  

6. Вікова періодизація з точки зору різних вікових підходів 

7. Вікова періодизація особистості з точки зору психології часу 

8. Періодизація дорослості  

9. Основні характеристики людини в різні періоди його вікового 

розвитку 

10. Основні характеристики людини в період дитинства. 

11. Основні характеристики людини у дошкільному віці  

12. Основні характеристики людини умолодшому шкільному віці 

13. Основні характеристики людини у підлітківому віці 

14. Основні характеристики людини у юнацькому віці 

15. Основні характеристики людини у період ранній дорослості 

16. Основні характеристики людини у період середньої дорослості  

17. Основні характеристики людини в період пізньої дорослості  

18. Основні характеристики людини у період старості 

19. Дорослість і зрілість як найважливіший для акмеології щабель 

життєвого циклу людини 

20. Зміна психічних функцій в період дорослості 

21. Зміни емоційної сфери в період дорослості 

22. Зміни мотиваційної сфери в період дорослості 

23. Зміни психомоторной сфери в період дорослості 

24. Зміни особистісних властивостей в період дорослості  

25. Зрілість людини: когнітивна та соціальна 

26. Зрілість особистості і професіоналізм 

27. Соціально-психологічні аспекти зрілого віку 

28. Кризи дорослого життя 

29. Великий біологічний цикл і кризи розвитку особистості 

30. Власна одиниця часу і точки фазової сінгулярності у розвитку 

особистості 

31. Соціальні функції дорослих: праця як провідна діяльністьВибір виду 

професійної праці як найважливіший етап в житті дорослих 

32. Вимоги, що пред'являються до професійної діяльності 

33. Працевлаштування молодих фахівців: самопрезентація 

34. Професійна кар'єра в період дорослості  

35. Акме як вершина професійних досягнень 

36. Особистісно-професійний розвиток (становлення професіоналізму) 

як акмеологічна проблема 

37. Кризи професійного становлення особистості 
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38. Зміна професії 

39. Професійна деформація особистості дорослих 

40. Втрата роботи і її психологічні наслідки 

41. Виявлення мікро- і макроакме, що досягаються людьми в 

индивидному, особистісному і суб'єктному розвитку.  

42. «Акме» в контексті життєвого шляху людини. Підходи до вивчення 

життєвого шляху людини. 

43. Структура життєвого шляху. Особистість як суб'єкт життєвого 

шляху.  

44. Вищі досягнення - «акме» у життєвому шляху особистості.  

45. Специфіка і сутність акмеологічної діагностики.  

46. Професіограма особистості 

47. Акмеограма особистості 

48. Псіхобіографічний метод 

49. Методики визначення психологічного і соціального віку 

50. Опишіть хід роботи і інтерпретацію даних в методиці, яка визначає 

психологічний вік в порівнянні з паспортними 

51. Опишіть хід роботи і інтерпретацію даних методики, за допомогою 

якої можна самостійно оцінити різні періоди свого життя, включаючи 

минуле і перспективи, і визначити власний психологічний вік 

52. Які показники соціального віку визначає однойменна методика? 

Розкрийте їх зміст. 

53. Назвіть авторів і опишіть хід роботи в методиці «Тимчасові 

децентрації» 

54. Опишіть інструкцію і перерахуйте характеристики, які 

використовуються в методиці «Асоціативний діагностика особистісної 

зрілості» (Є. Каляєва, Т.В. Прокоф'єва) 

55. Опишіть процес обробки даних в методиці «Асоціативний 

діагностика особистісної зрілості» (Є. Каляєва, Т.В. Прокоф'єва) 

56. Розкрийте змістове наповнення чотирьох рівнів орієнтації, 

використовуваних в методиці «Асоціативний діагностика особистісної 

зрілості» (Є. Каляєва, Т.В. Прокоф'єва) 

57. Визначите, які параметри вівчає методика «Самоактуалізаційний 

тест (CAT)»? 

58. Розкрийте зміст двох базових шкал, які визначає методика 

«Самоактуалізаційний тест (CAT)». 

59. Перерахуйте і розкрийте зміст 6 блоків, які складаються з 

додаткових шкал в методиці «Самоактуалізаційний тест (CAT)» 

60. Опишіть хід роботи, обробку результатів та перерахуйте три рівня 

самоставлення, що відрізняються за ступенем узагальненості в Методиці 

дослідження самоставлення (В. Столін) 

61. Розкрийте смисловий зміст трьох незалежних факторів, які 

визначаються при факторизації матриць интеркорреляций значень шкал в 
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методиці «Багатомірний опитувальник дослідження самоставлення» (С.Р. 

Пантелєєв) 

62. Розкрийте смисловий зміст наступних шкал в методиці 

«Багатомірний опитувальник дослідження самоставлення» (С.Р. 

Пантелєєв):відкритість, самовпевненість, самокерівництво, дзеркальне Я.  

63. Розкрийте смисловий зміст наступних шкал в методиці 

«Багатомірний опитувальник дослідження самоставлення» (С.Р. 

Пантелєєв): дзеркальне Я, самоприняття, самоприхильність, конфліктність, 

самозвинувачення. 

64. Перерахуйте та опишить 6 сфер професійної діяльності, які 

вивчаються 

65. в методиці «Опитувальник Йоваши для вивчення професійних 

уподобань» 

66. Опишіть функціональні портрети типів особистості ESTJ - 

«Адміністратор» і ISTJ - «Опікун» за методикою «Опитувальник Йоваши 

для вивчення професійних уподобань» 

67. Опишіть функціональні портрети типів особистості ISTJ - «Опікун» і 

68. ESFJ - «Комерсант» за методикою «Опитувальник Йоваши для 

вивчення професійних уподобань» 

69. Опишіть функціональні портрети типів особистості ESFJ - 

«Комерсант» і ISFJ - «Консерватор» за методикою «Опитувальник Йоваши 

для вивчення професійних уподобань» 

70. Опишіть функціональні портрети типів особистості ISFJ - 

«Консерватор» і ESTP - «Гравець» за методикою «Опитувальник Йоваши 

для вивчення професійних уподобань» 

71. Опишіть функціональні портрети типів особистості ESTP - 

«Гравець» ESFP - «Гостинний господар» за методикою «Опитувальник 

Йоваши для вивчення професійних уподобань» 

72. Опишіть функціональні портрети типів особистості ESFP - 

«Гостинний господар» і ISFP - «Художник» за методикою «Опитувальник 

Йоваши для вивчення професійних уподобань» 

73. Опишіть функціональні портрети типів особистості ISFP - 

«Художник» іENTP - «Винахідник» за методикою «Опитувальник Йоваши 

для професійних уподобань» 

74. Опишіть функціональні портрети типів особистості INFP - 

«Філософ» та ENFJ - «Педагог» за методикою «Опитувальник Йоваши для 

вивчення професійних уподобань» 

75. Опишіть функціональний портрети типів особистості INFP - 

«Філософ» та INFJ - «Письменник, творча особистість» за методикою 

«Опитувальник Йовайши для вивчення професійних уподобань» 

Опишіть інструкцію і хід роботи в методиці «Опитувальник професійної 

готовності (Л. Кабардова)» 
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13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Мод. 

Конт

- 

роль 

Сум

а балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

 

Т1 Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т 

9 

Т

10 

  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

14. Методичне забезпечення 

 

Опорні конспекти лекцій; навчальна та робочі програми; засоби 

підсумковогоконтролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 

контролю); 
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15. Рекомендована література 

Основна 

1. Акмеологический словарь. Второе издание / под ред. А.А. Деркача.  

Москва.: Изд-во РАГС, 2005. 161 с. 

2. Акмеологія в Україні: теорія і практика. Науковий журнал / под ред. 

Огнев'юк В.О.. Київ: Українська Академія Акмеологічних Наук та 

Київський Університет імені Бориса Грінченка. 

3. Вікова психологія. Сергеєнкова О.П. та ін.. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2012. 376 с. 

4. Гладкова В.М., Пожарський С.Д. Основи акмеології: Підручник. 

Львів: Новий Світ, 2020. 320 с. 

5. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология. Санкт-Петербург: Питер, 

2003.  256 с. 

6. Ильин Е.П. Психология взрослости Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

469 с. 

Додаткова 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 

299 с. 

2. Абульханова К.А. и др. Акмеология вчера, сегодня, завтра // 

Практическая психология и психоанализ. 1997. № 1 

3. Ананьев Б.Г. Избр. психол. труды // Человек как предмет познания в 2-х 

томах. 

4. Антонов В.М. Українська Акме-жінка: золотий фонд нації: монографія. 

Одеса: КУПРІЄНКО С.В., 2017. 248 с. 

5. Антонов В.М., Кульгінський Є.А., Антонова-Рафі Ю.В. Акмеологія 

здоров’я в Україні: монографія. Київ: «СТ-Друк3», 2018. 388 с. 

6. Антонов В.М. Гендерно-статева акмеологія: монографія. Одеса: 

КУПРІЄНКО С.В. 2016. 128 с. 

7. Базилевич Т.Ф. Проблема тестов в психологии и дифференциальной 

акмеологии.  Москва: Изд-во РАГС, 2006. 96 с. 

8. Блендлер Р., Гриндер Дж. Из лягушек в принцы. Воронеж, 1993. 207 

с. 

9. Бодалев А. А. О комплексном подходе Б.Г. Ананьева к изучению 

человека // Мир психологии. 2005. № 4. С. 191-197. 

10. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. 

Характеристики и условия достижения. Москва: Наука, 1998. 168 с. 

11. Бодалев А.А., Рудкевич Л.А.  Как становятся великими или 

выдающимися? Москва: Издательство Института Психотерапии, 2003.  287 

с.  

12. Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления 

критических ситуаций. Москва: Изд-во МГУ, 1984. 200 с. 

13. Власова Е.И.: Концепция развития модальной личности как 

социализации человеческой психики [Рыбалка В.В. Теории личности в 
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отечественной философии, психологии и педагогике: Пособие] Житомир: 

Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2015. С. 672-678. 

14. Возрастная психология: личность от молодости до старости. Гамезо 

М.В. и др. Москва: Пед. общ-во России; Издат. дом «Ноосфера», 1999. 272 

с. 

15. Гершон Д, Страуб Г. Эмпауэрмент: искусство творить такую жизнь 

какую вы хотите Пер. с англ.. Москва: Совр. америк. гуманит. Инициатива 

/ Golubka, 1992. 102 с. 

16. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев: 

Наука думка, 1984. 207 с. 

17. Деркач А.А. Акмеологические резервы развития творческого 

потенциала личности. М.: РАГС, 2001. 538 с. 

18. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин 

профессионализма. Москва.: РАУ, 1993. 32 с. 

19. Ермолаева М.В. Психология зрелого и позднего возрастов в вопросах 

и ответах. Москва: Изд-во НПО "Модек", 2004. 280 с. 

20. Зазыкин В.Г. Акмеология карьеры // Акмеология. 2010. №3. С. 31-33. 

21. Зазыкин В.Г. Об истоках психологии и акмеологии управления в 

высказываниях Конфуция // Акмеология. 2014. №3(51). С.89-97. 

22. Зеличенко А.И. Психология духовности: Творчество; Любовь; Жизнь 

с богом; Психич. и духовн.: миры, энергии, пространства, тела; Духовные 

кризисы; Поиск Я и смысла; Опустошенность; "Шлаки" и очищение. 

Москва: Изд-во Трансперсон, ин-та, 1996. 400 с. 

23. Зотова Р.А., Куликова Н.Г. Акмеология супружеских отношений 

//Открытое образование. 2016. №2. С.100-102. 

24. Казаков Ю.Н. Медико-акмеологическая основа феноменологии 

личностного здоровья превентивной безопасности субъекта 

государственной службы // Акмеология. 2014. Т.1-2. С.90-92. 

25. Казаков Ю.Н. Формирование акме психического здоровья 

государственных служащих // Акмеология, 2007.  №4.  С.1-17. 

26. Крайг Г. Психология развития. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 940 с. 

27. Колобаев С.А. Перспективы развития акмеологии телесности в 

рамках медицинской акмеологии и психологии здоровья // Акмеология. 

2015. №3(55). С.90-91. 

28. Кон И.С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного 

исследования // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989. С.471-483. 

29. Корчагина Н.В. Критериальная система оценки акме музыканта-

исполнителя // Акмеология. 2008. №1. С.57-62. 

30. Костенко Е.П. Личность политика как предмет акмеологического 

исследования // Акмеология. 2008. №2. 29-32. 

31. Личностное развитие: учебное пособие / под ред. Э.Н. Янова. 

Донской ГАУ: Персиановский, 2019. 156 с. 

32. Логинова Н. А. Биографический метод в свете идей Б.Г. Ананьева // 

Вопр. психол. 1986, N5. С. 104-113. 
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33. Макагонов А.С. Спортивная акмеология: характеристика и пути 

развития // Акмеология. 2013. №2(46). С.78-82. 

34. Марков В.Н., Синягин Ю.В. Акмеологическая диагностика // 

Ежегодник Российского психологического общества. Психология и ее 

приложения. Т.9.  Вып. 2. Москва: РПО, 2002. С.383-385. 

35. Общая и прикладная акмеология. Ч. 1,2/ под ред. А.А. Деркача. 

Москва: РАГС, 2001. 

36. Пожарский С.Д., Юмкина Е.А. Акмеологический подход к изучению 

семьи // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология 

образования. Психология развития. 2014. Т.3. №2. С.145-152. 

37. Пальчевський С.С. Акмеологія: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Київ: Кондор, 2008. 398 с. 

38. Подольский А. И. и др. Современная американская психология 

развития: Учебное пособие Москва: МГУ, 1986. 127 с. 

39. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс 

психологии развития / под ред. А.А. Реана. Санкт-Петербург:  Еврознак, 

2001. 656 с. 

40. Павелків Р.В. Вікова психологія. Київ: Кондор, 2015. 469 с.  

41. Перевозчиков В. І. Актуальні питання розвитку акмеологічної науки 

в Україні // Акмеологія в Україні: теорія і практика. 2010. № 1. С. 1417 

42. Реан А. А. Акмеология личности. Психолог. журнал. 2000. Т. ХХІ. 
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развитие педагога-музыканта в социокультурном пространстве. 
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Министерство образования и науки РФ; Костромской госуниверситет им. 

Н.А. Некрасова, 2016. С.11-17. 
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Електронні інформаційні ресурси 
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Додаток 1 

10 обов’язкових завдань за предметом 

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 

10 обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. 

Завдання, виконані в повному обсязі оцінюються у 60 балів 

 1. Зробить презентацію на тему за вибіром: 

- Етапи становлення акмеології 

- Методологічні основи акмеології 

- Акмеологічний опис: біографічний метод, професіограма, психограма, 

акмеограма.  

(20 слайдів, список літературних джерел). 

 2. Створіть кросворд на підставі акмеологічного глосарію (20 на 20 клітин, 

Акмеологічний словник А.А. Деркача). 

 3. Зробить таблицю вікової періодизації зрілості з точки зору  психологів-

науковців (5-7 авторів).  

 4. Письмово зробить порівняльний аналіз змісту понять «дорослість» і 

«зрілість»,  використовуючи словники (тлумачний, філософський, 

тпсихологічний, акмеологічний). 

 5. Дайджест статті А.А. Деркач, С.А. Назаров. Профессиональное 

самоопределение: сущность, структура, содержание. Акмеология. Т.65, 

№1. 2018. С. 5-8. 

 6. Дайджест статті з «Акмеології» за поточний рік. 

 7. Зробіть професіограму психолога. (Список літературних джерел). 

 8. Зробіть психограму психолога. (Список літературних джерел). 

 9. Опішить основні принципи побудови акмеограми. (Список 

літературних джерел). 

 10. Підготовьте есе "Моє особисте акме" ( 1,5-2,0 сторінки тексту). 

(Список літературних джерел). 

 
 


