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АНОТАЦІЯ

Для ефективної діяльності за подібних умов людина повинна мати особистісні
ресурси  щоб  успішно  долати  негативні  переживання  та  успішно  адаптуватися  до
нових умов середовища. 

Однією  із  найефективніших  можливостей  збереження  цілісності  і
психологічного  благополуччя  особистості  є  її  здатність  ставитися  до  всього,  що
відбувається,  з  гумором.  Давно  доведено,  що  почуття  гумору  забезпечує  не  лише
дотепність, здатність жартувати або розуміти жарти, а і допомагає у налагоджуванні
стосунків  з  оточуючими,  вирішенні  конфліктів,  подоланні  стресових  ситуацій  та
багато іншого. Без почуття гумору людина не може оптимально взаємодіяти зі світом,
реалізовувати свої можливості, адекватно оцінювати себе та інших, а також успішно
адаптуватися до нових умов середовища.

У зв’язку із тим, що сучасне життя наповнене безліччю негативних подій, існує
велика  необхідність  у  формуванні  тих  людських  якостей,  які  допоможуть  легше
справлятися з труднощами, боротися зі стресом та пристосовуватися до нових умов.
Саме тому дослідження впливу почуття гумору на адаптивні здібності особистості
зумовлює актуальність даної проблеми.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  адаптивні  здібності,  здібності  особистості,  адаптація,
почуття гумору, соціально-психологічні технології, соціально-психологічний тренінг.
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