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Відчувати повноту життя…
(передмова)

Важко не погодитись із думкою, що в мінливих (та часто – 
непередбачуваних) умовах сьогодення важливим джерелом 
досягнення успіху в житті загалом та в професії зокрема ста-
ють не тільки знання, навички та низка компетентностей, 
але й стрімко сформований запит на самопізнання, саморо-
зуміння та саморозвиток, які допомагають успішній адап-
тації та дії в нових ситуаціях. Корисним інформаційним ре-
сурсом у цій ділянці є представлений навчальний посібник  
«Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху», адрес-
но підготовлений для вчителів, психологів та журналістів 
викладачами Національного університету «Острозька акаде-
мія» Галиною Гандзілевською та Сергієм Штурхецьким.

Книга, що побудована у формі інтелектуального діалогу 
між журналістом та науковицею-психологинею, залишає при-
ємний післясмак, адже після ознайомлення з її змістом вини-
кає багато емоційно заряджених рефлексивних запитань до 
самого себе. Хронотопно-концептуальне поле цих запитань 
охоплює не тільки власне минуле, теперішнє і майбутнє, але й 
простягається до досвіду наших предків, сили власного роду, 
сімейних цінностей, загадкових архетипів, культури, приро-
ди… Як наслідок, мотиваційний заряд від відвертих відпові-
дей самому собі про універсальність (схожість з іншими) та 
унікальність (неповторність) власного Я, його сталість та ди-
намічність, уточнення своєї професійної ідентичності, поява 
нових поведінкових паттернів. Розуміння, що цінність мають 
не тільки власні переваги, власні сильні боки, але навіть пси-
хологічні бар’єри (захисти, страхи тощо), які за умови відпо-
відної роботи над собою можуть стати нашими ресурсами, 
допомагає не бути настільки вразливими до нових викликів 
сьогодення і позитивно налаштуватися на досягнення нових 
професійних та життєвих цілей.

Приваблює своєю насиченістю психологічний портрет 
акмеособистості, який ми прочитуємо за представленими 
результатами наукового дослідження вибірки українських 
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емігрантів Галини Гандзілевської під керівництвом професо-
ра Ігоря Пасічника. Провівши історико-психологічну рекон-
струкцію акмеограм життєвих сценаріїв лідерів літератур-
них об’єднань другої й третьої хвиль еміграції, дослідниця 
майстерно показала роль морально-етичної, духовної скла-
дової, патріотизму, збереження етнічної ідентичності та щи-
рої любові до України у адаптації до зміненого середовища у 
ті важки часи та, зрештою, у досягненні ними своїх творчих 
вершин. У цьому плані саме представникам соціономних про-
фесій, якими і є вчителі, психологи, журналісти, буде корисно 
порозмірковувати над представленими ідеями. 

Ця праця яскраво віддзеркалює особистості її авторів – 
Галини Гандзілевської та Сергія Штурхецького, які є енер-
гетично зарядженими на успіх, соціально активними, невга-
мовними і відкритими до нових ідей, до руху, до розвитку, до 
творчого пошуку, сміливих експериментів, постійного самов-
досконалення.

Шановні друзі, упевнена, якщо Ви, читаючи цю працю, 
відкриєте свій розум і серце, щоб вступити в діалог з її ав-
торами, дозволите їм говорити з Вами, довірите їм провести 
Вас захоплюючою мандрівкою стежинами вашого неповтор-
ного «життєвого сценарію», на вас чекатимуть несподівані 
самовідкриття, віднайдення психологічних ресурсів-скарбів 
та ключів до самоцінності. 

Уміти радіти життю, дозволити собі бути успішним, від-
чувати повноту життя, не боятися вийти із зони комфорту та 
щось змінити у своєму життєвому сценарії, мріяти і вірити, 
надіятися і любити – ці своєрідні афірмації будуть супрово-
джувати Вас упродовж усього читання, надихаючи на самопі-
знання, на співпрацю з іншими, на пошуки свого акмесередо-
вища та реалізацію свого професійного покликання. 

доктор психологічних наук, професор,
проректор з навчально-виховної роботи 

Національного університету «Острозька академія»,
Заслужений працівник освіти України

Руслана Каламаж
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ЧИ ВСІ МОЖУТЬ БУТИ УСПІШНИМИ?

1.1. Життєвий сценарій та життєуспіх

– Коли ми говоримо про успіх, кожна людина, мабуть, уяв-
ляє це по-своєму. А що ж розуміють під успіхом та життєу-
спіхом психологи? Що їм відомо про життєвий успіх?

– Психологічний зміст поняття успіху, відповідно до су-
часних досліджень, зокрема Ю. Ільїної, передбачає супровід 
забезпечення певних потреб відчуттям розвитку, зростання, 
вірою в свої можливості і в себе. Успіх є бажаним і значимим 
для особистості результатом діяльності, який досягається за 
визначений період з передбачуваними допустимими енерге-
тичними або іншими затратами. Стан переживання власного 
успіху І. Боровинська означує успішністю. Поняття «життє-
успіху» часто ототожнюється з поняттям «успіху». Згідно з 
працями Л. Сохань, у вузькому значенні життєуспіх означає 
досягнення бажаного результату у вирішенні локального 
життєвого завдання, тоді як у широкому – це оцінка реаліза-
ції своєї життєвої програми, свого призначення, а тому пов’я-
заний з конструюванням і реалізацією життєвого сценарію.

Розділ

1

Чи всі можуть бути успішними?
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