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ВСТУП

Кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загаль-
нолюдський зміст проблеми суті існування людини, а й творчо 
вирішити їх згідно з духом свого часу і нагромадженими знан-
нями. Усе людство перебуває у пошуку шляхів досягнення 
життєвого благополуччя і процвітання, забезпечення по 
можливості повного і цілісного самоздійснення кожною люди-
ною. Цей пошук пов’язаний з намаганням людини передба-
чити своє майбутнє, хоча б не дуже віддалене, накреслити певні 
стратегічні лінії своєї діяльності і по можливості включитися в 
цю діяльність так, щоб максимально реалізувати свої здібності, 
скористатися знаннями та набутим життєвим досвідом.

Стратегія життя полягає в тому, щоб гармонійно вписатися в 
структуроване ціннісне середовище, адаптуватися до його 
законів, норм, зразків, ідеалів, які регламентують життя у 
суспільстві, а також позитивно впливати на їх удосконалення 
і розвиток.

Залежно від сфер суспільних відносин, специфічних для задо-
волення відповідних видів людських потреб вчені виділя-
ють такі соціальні інституції (тобто сфери діяльності): еконо-
мічну (розподіл праці, власність, зарплата); політичну (держава, 
армія, партії); родинну (шлюб, сім’я, рід); педагогічну, культур-
ницьку, релігійну. Людина певним чином бачить себе у кожній 
інституції. 

З віком життєвий шлях кожної людини змінюється. Тому 
програма життєдіяльності має бути багатоцільовою і комплек-
сною. Критерієм щасливо прожитого життя буде самореаліза-
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ція особистості внаслідок задоволення потреб в одній чи кіль-
кох соціальних інституціях. 

Ефективне використання власної життєвої обізнаності сприяє 
раціональному плануванню та конкретизації планів у кожній 
сфері діяльності на більш-менш тривалий час.

Самореалізація не є одноманітною дією, що приводить особи-
стість до завершеності і повного задоволення собою. Це 
постійне боріння, рух до все нових успіхів, розвитку власних 
можливостей, подолання труднощів заради самого себе. Це 
свідомий цілеспрямований процес розкриття і прояв сутнісних 
сил особистістю в її різноманітній соціальній діяльності.

Отже, самореалізація – це процес і результат застосування 
особистістю у повсякденному житті і праці набутих раніше 
компетенцій (умінь), удосконалення і розвиток їх включен-
ням у творчу особистісно значущу діяльність і отримання від 
неї не тільки користі для себе і для інших, а і внутрішнього 
задоволення.

Досягти на практиці повної самореалізації нелегко, бо на шляху 
до успіху трапляється багато перешкод, життєвих проблем, а 
також відсутність компетенцій (умінь ), які не дають можливості 
реалізувати власний творчий та інтелектуальний потенціал за 
бажаний термін і на відповідному рівні.


