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Акмеологічний підхід у науковій діяльності творчих викладачів 
житомирської науково-педагогічної школи
Дубасенюк Олександра Ант онівна, професор кафедри педагогіки 

Ж итомирського державного університету імені Івана Франка, 
віце-президент УАА, доктор педагогічних наук, професор, почес
ний член-кореспондент Н А П Н  України, академік УАА

Акмеологічні принципи тренінгів з лідерства-служіння 
в аспекті розвитку корпоративної культури
Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філоло
гічних наук, професор

Смислова сфера майбутнього педагога у контексті 
акмеологічного підходу
Желанова Вікт орія В ’ячеславівна, професор кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент, академік УАА

Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: 
міждисциплінарний підхід
Заскалєта Світлана Григорівна, завідувач кафедри іноземних мов 

М иколаївського національного аграрного університету, доктор 
педагогічних наук, доцент, академік УАА

Моделі та стандарти розвитку креативності
Каменова Дімітріна, директор Вищого училища менеджменту 

Варнанського університету (Республіка Болгарія), доктор педагогіч
них наук, професор з соціального управління, іноземний член УАА

Акмеологічний аспект формування методичної компетентності 
майбутніх учителів української мови і літератури
Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, академік УАА

Інноваційна професійна діяльність викладача як засіб руху 
до професійного «Акме»
Козак Людмила Василівна, старший науковий співробітник науково- 

дослідної лабораторії освітології Київського університету
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імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент, член- 
кореспондент УАА

Факторні акме-моделі продуктивної професійної виховної 
діяльності педагога загальноосвітньої та професійної школи
Кузьміна Н іна Василівна, президент Санкт-Петербурзької громадської 

науково-дослідної організації «Громадська академія акмеологіних 
наук» (Російська Федерація), доктор психологічних наук, проф е
сор, член-кореспондент РАО

Акмеологічна спрямованість професійної підготовки 
майбутнього вчителя-словесника
Кучеренко Ірина Анат оліївна, професор кафедри практичного мово

знавства Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент, член- 
кореспондент УАА

Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх 
учителів української мови на засадах акмеології
Кучерук Оксана Анат оліївна, професор кафедри світової літератури 

та методики викладання філологічних дисциплін Навчально- 
наукового інституту філології та журналістики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, доктор педагогіч
них наук, професор, академік УАА

Акмеологічна концепція розвитку комунікативної 
компетентності особистості
М амчур Лідія Іванівна, професор кафедри практичного мовознавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, доктор педагогічних наук

Діагностування акмеологічного розвитку особистості 
в освітньому середовищі університету
М арт иненко Світ лана М иколаївна, завідувач кафедри початкової 

освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інсти
туту  Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор, академік УАА
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