
Про якість життя 

Ми обираємо якість свого життя самі: читати книгу, чи гортати стрічку в соцмережі, 

дбати про здоров`я, вести здоровий спосіб життя,  чи бути рабом шкідливих звичок, 

радіти кожній миті,  чи нарікати на долю, бути вдячним і щасливим, чи незадоволеним і 

нещасним. 

Ми обираємо коло нашого спілкування, обираємо свого лікаря, перукаря, свій магазин, 

улюблені солодощі. Так само і  з навчальним закладом для себе чи для дитини: з усією 

відповідальністю ми відносимось до вибору закладу освіти, бо ж саме отримані там 

знання забезпечуватимуть якість нашого життя. 

Свідомо обираємо якість свого життя, відповідно до особисто сформованих критеріїв. І 

чим вищі критерії та вимоги, тим більше зусиль ми докладаємо для забезпечення якості 

свого життя. Ми навчаємось, працюємо, розвиваємось, удосконалюємось, щоб жити 

так, як хочемо. Коли обрані нами раніше об`єкти перестають задовольняти наші 

потреби, (бо ж ми розвиваємось, а вони-ні), тоді ми змінюємо їх на кращі, успішніші, 

цікавіші, комфортніші, інноваційніші. На щастя, сьогодні маємо вибір у всьому. 

Головне - обирати завжди більше, неперервно рухатись до покращення якості свого 

життя. Бо ж все – у наших руках. 

І що цікаво: змінюючи якість свого життя, ми, безумовно, впливаємо і на якість життя 

наших близьких, нашого оточення, поруч з успішною людиною і оточуючі стають 

успішними, поруч з веселою і доброю людиною і всі довкола стають добрішими. 

Дбати про якість життя - не лише особиста відповідальність кожного, а й важлива 

суспільна функція, бо якщо ти, до прикладу, вчитель, то від тебе залежить якість життя 

дуже багатьох людей.  

Якість життя - це, насамперед, про 

відповідальність перед собою, близькими, 

перед суспільством, перед Богом, що 

дарував тобі його. Це щоденна сумлінна 

праця над собою. Задля власної користі та 

на користь світові. Відповідальність та 

усвідомлення особистої значущості в 

розбудові власного якісного життя - це вже 

запорука щасливого, наповненого глибоким 

змістом життя. Виходить-все просто: ти 

можеш жити так, як прагнеш.  

Олеся Намака 

(ілюстрація з інтернету) 


