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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Почуття гумору як ознака 

специфічного світосприймання характеризується здатністю бачити, розуміти 

і відображати смішне, ставитися до нього доброзичливо і жартома. Ця 

особливість сприяє виконанню функції захисної сили організму і психіки в 

напрямку гармонізації зв'язків людини з динамічним навколишнім 

середовищем, слугує прийомом психологічного захисту, який застерігає від 

низької самооцінки і негативного ставлення оточуючих. 

Почуття гумору є показником нестандартного мислення, творчого 

ставлення до навколишньої дійсності. Його основу складає почуття 

комічного, яке тісно пов'язане з відчуттям доцільності, а, отже, і з інтелектом 

та емоціями. Сутність такого зв'язку виявляється у потребі комічного 

враження, яке виникає тільки в результаті усвідомлення невідповідності між 

належним і уявленням про належне, в розумінні їх протирічності і 

невідповідності. В цілому почуття гумору утримується в таких визначальних 

сферах людської особистості як інтелект, емоційність, комунікативність, 

моральність, естетизм. Вони слугують основою людських взаємин і 

взаєморозуміння, задоволення об'єктивних і суб'єктивних потреб. 

Почуття гумору треба розглядати і виховувати у контексті 

інтелектуального, емоційного, морального і естетичного розвитку як 

своєрідне емоційно забарвлене спілкування в системі комунікативних зв'язків 

між людьми. Інформаційна модель розуміння гумору включає в себе процеси 

сприйняття, інтерпретації, інтеграції і заключне судження. Кожна стадія 

представлена специфічними процесами. Але, як засвідчують спостереження, 

вміння відшукати смішне в несмішному, комічне в серйозному дано не 

кожному. Ця обставина здатна впливати на процеси взаєморозуміння і є 

підставою для припущення, що джерелом почуття гумору є багате розмаїття 

самого життя, яке бере початок у своєрідності різних пластів культури, і 

життєвий досвід, який залежить як від віку людини, так і від особливостей її 



соціалізації. 

На теоретичному рівні тема малоопрацьована. Практично поза увагою 

дослідників залишилось почуття гумору у сучасних дітей, зокрема його 

особливості в різні вікові періоди. Зважаючи на взаємозв'язок почуття гумору 

з інтелектуальним, емоційним, моральним і естетичним розвитком, зростає 

актуальність його дослідження стосовно дітей дошкільного віку. 

Саме ці обставини, а також унікальність вікових можливостей старших 

дошкільників, новий етап їхньої соціалізації і розширення сфери спілкування 

зумовили актуальність теми нашого дослідження.  

Мета дослідження – розкрити сутність, структуру, зміст почуття 

гумору; теоретично обгрунтувати й експериментально перевірити педагогічні 

умови виховання почуття гумору старших дошкільників. 

Завдання дослідження: 

-  здійснити теоретичний аналіз досліджень з проблеми виховання    

почуття гумору; 

-    розкрити педагогічну сутність і структуру поняття "почуття 

гумору"; 

-    проаналізувати    стан   досліджуваної   проблеми   в   практиці   

сучасного суспільного та родинного виховання; 

-    визначити і експериментально перевірити ефективні педагогічні 

засоби та умови  виховання  почуття гумору у старших дошкільників. 

Об'єкт дослідження – почуття гумору сучасних старших 

дошкільників. 

Предмет дослідження – процес виховання почуття гумору в системі 

спеціально організованих педагогічних впливів. 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У ході експерименту виявилось, що формування окремих компонентів 

почуття гумору не може відбуватись ізольовано один від одного: 

акцентування уваги на формуванні одного з них, наприклад, мотиваційного, 

обов'язково призводить до вдосконалення комунікативного та 

інтелектуально-емоційного розвитку, що в кінцевому результаті збагачує 

мотиваційну сферу. 

У ході науково-дослідної роботи з проблеми виховання почуття гумору 

у дітей старшого дошкільного віку були одержані такі результати: 

1.   Обгрунтована    та    підтверджена    значущість    почуття    гумору    

в життєдіяльності особистості, її вихованні у старшому дошкільному віці. 

2.   Сформульована педагогічно спрямована дефініція поняття "почуття 

гумору": Почуття гумору – соціально-психологічна властивість особистості, 

яка виявляється у моральній діяльності і моральних відносинах, і зумовлена 

рівнем інтелектуального, емоційного і естетичного розвитку. 

3.  Науково обгрунтовано критерії сформованості почуття гумору. В їх 

якості   в   нашому  досліджені   визначено   інтелектуально-емоційний, 

мотиваційний і комунікативний компоненти. 

4.  Розкрита   сутність,   структура  і   зміст  почуття   гумору  у  

сучасних старших дошкільників. 

5.  Визначено 3 рівні сформованості почуття гумору у сучасних 

старших дошкільників.    Встановлені    їх    сутнісні характеристики. 

6.  Виявлені та обгрунтовані сукупність педагогічних засобів і 

родинно-суспільних умов виховання почуття гумору у старших 

дошкільників. 

7.  Створена методика виховання почуття гумору у старших 

дошкільників    у   сучасних   умовах   родинно-суспільного виховання. 

Процес виховання почуття гумору у старших дошкільників був 

спрямований на те, щоб сприяти   розумінню   сутності   гумору   і   



виникненню   потреби   у користуванні ним в різних життєвих ситуаціях; 

спонукав  до  інтелектуального,  емоційного  і  естетичного  розвитку, 

вдосконалював комунікативні здібності; впливав   на   морально-етичну   

поведінку   дітей,   їх   соціалізацію   у суспільстві. 

Отримані дані експериментальної роботи свідчать про кількісні і якісні 

зміни в рівнях сформованості почуття гумору, отже, про ефективність 

пропонованої нами методики. Якісні зміни виявились у перебудові характеру 

стосунків дітей в колі ровесників, з батьками, з педагогами на основі 

доброзичливості і взаємоповаги, культури спілкування. 

 

 

 

 

 

 

 

 


