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Динамічний розвиток суспільства сьогодні висуває багато викликів для 
кожної людини, що змушує її все частіше розмірковувати про власне 
призначення тка майбутнє не лише у професії, але й у сфері особистісній, 
особливо у комунікаційній, при цьому обидва боки для неї виявляються рівною 
мірою важливими, жодного не можна оминути, випустити з поля зору. Саме 
тому питання індивідуальної гармонії людини зі світом і з собою видається 
таким актуальним. Проблема полягає в тому, що сучасна цивілізація рухається 
дійсно швидкими темпами, й запитує все нові навички та здібності в людини, 
щоб вона могла бути не просто успішною, а продуктивною як для суспільства, 
так і для себе. Серед найбільш бажаних, запитаних здібностей людини на даний 
час можна згадати: так званий емоційний інтелект, який здатен сприймати та 
висловлювати емоції; критичне мислення, яке полягає у здатності аналізувати 
та піддавати сумніву; soft skills, так звані соціальні навички;  а також гнучкість 
та високу адаптивність. Ці навички стосуються, перш за все, запитів на 
професійну придатність, проте не лише професія визначає людину, її рівень 
розвитку та ефективності, тим більше, що сучасний світ майже не залишає 
шансів окремому індивіду перебувати усе життя в одній професійній царині, 
наприклад, наявність кількох кваліфікацій (споріднених або навіть ні) для 
однієї людини вже сьогодні є нормою.  

Окрім розвитку певних професійних вмінь, необхідно знаходити себе у 
координатах загальнолюдських навичок, і саме це часто стає визначальним для 
людини. Так, існує певне поняття, яке пов’язане із так званим ментальним 
здоров’ям людини, без чого є неможливою подальша самореалізація людини. 
Мова йде про mindfulness, поняття близьке до згаданих soft skills, але значно 
більш наповнене, більш широке. До mindfulness можна віднести вміння 
будувати ефективне спілкування у команді, розвиток вже згаданого емоційного 
інтелекту, увага, управління своїм станом, усвідомленість. Ці навички 
супроводжують людину усе життя, хоча часто дійсно не розвиваються, та й 
мало хто навчає цьому. Отже постає завдання розуміння людиною власної 
сутності, можливостей, здобутків, перш за все, у емоційно-інтелектуальному 
ракурсі, тобто усвідомлення ступеню єдності істини людини із її життям задля 
досягнення гармонії як єдиного шляху подальшого існування у складному світі. 
І тут плідною технікою досягнення людиною такої гармонії може бути антична 
турбота про себе як найбільш продуктивна форма досвіду із необхідністю 
спрямовувати навчання людини на знаходження себе через відмову від усього 
того, що не є нею самою, та напрацювання здібності обирати те, що є близьким. 
Тобто не знання саме по собі є головним здобутком та напрацюванням досвіду, 
а гармонійна здатність поєднувати його із істиною самої людини, із професійними 
викликами, із функціонуванням команди, забезпечувати mindfulnesss. 


