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 Мислення займає центральне місце в структурі особистості, детермінує її 

поведінку, виявляє здатність до передбачення розвитку подій. Нашому суспільству 

потрібні люди, які здатні приймати нестандартні рішення у складних ситуаціях, 

передбачати результати власної діяльності та мислити творчо й позитивно. Як 

зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, необхідно забезпечити 

«… формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і 

навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» [3]. 

 Позитивне мислення включається у будь-яку діяльність індивіда, виступаючи її 

внутрішнім механізмом, важелем для визначення необхідності здійснення тих чи інших 

вчинків, забезпечення суб’єктивного благополуччя людини. Через поведінковий аспект 

реалізуються й мотиваційні функції у мисленні. Важливою для характеристики 

поведінкового компонента позитивного мислення є констатація В. І. Бобрицькою [2] 

особистісного зростання людини, її руху до успіху та соціального добробуту у випадку, 

коли успіхи підтверджуються, а невдачі виконують корегуючу функцію. І. Д. Бех [1] 

звертає увагу на вчинкове мислення особистості (вчинки-думки). Поведінкова складова 

визначає здатність молоді протистояти тиску зовнішніх обставин, стимулюючи їхню 

активність, коли самостійно та відповідально через актуалізацію власних можливостей 

вирішуються проблемні ситуації.  

 Одним з напрямків формування поведінкової складової позитивного мислення у 

старшокласників є здійснення психологічного впливу на її розвиток на уроках 

української літератури. Відповідно до триєдиної мети уроку: навчальної, розвивальної, 

виховної, учні виконують завдання, які органічно входять у систему уроку, і 

підпорядковані загальній спрямованості до розвитку в них позитивного мислення: 

відмові від ірраціональних суджень та заміщення їх раціональними недогматичними. 

Цьому сприяють розроблені нами вправи. Виконання завдань спрямоване на 

активізацію процесів позитивного мислення старшокласників і характеризується 

цілісністю впливу на його розвиток за допомогою таких видів та прийомів роботи, як 

поглиблений аналіз образів персонажів, спостереження за ходом та спрямованістю їх 



думок і вчинків, з констатацією використання героями позитивного чи негативного 

мислення і наслідків, до яких воно призводить, виголошення конструктивних 

пропозицій щодо виходу з проблемних ситуацій шляхом використання потенціалу 

позитивного мислення та таких завдань, як “Два табори”, “Мотивація персонажів”, 

“Погляд зі сторони”. 

 Виконання завдання “Два табори” органічно входить у вивчення повістей 

“Кайдашева сім’я” та “Хмари” І. С. Нечуя-Левицького, роману Панаса Мирного та 

Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, а також повісті “Тіні забутих предків” 

М. Коцюбинського. Воно сприяє розрізненню позитивного та негативного мислення, 

усвідомленню причин, які стають на заваді здійснення людьми продуктивних вчинків. 

Визначивши позитивні та негативні вчинки персонажів твору, учні розподіляли їх у дві 

колонки, на основі яких робили висновки про тих, хто мислить і діє позитивно, і тих – 

хто негативно. Шляхом бесіди з’ясовувалось, які причини лежать в основі різної 

поведінки героїв твору. Під час виконання завдання спостерігалось деяке розмаїття 

думок учнів та припущень, які за допомогою вчителя підводились до єдиного 

знаменника щодо позитивності вчинків персонажів. 

 Завдання “Мотивація персонажів” виконувалось під час вивчення романів “Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного й Івана Білика та “Хмари” І. С. Нечуя-

Левицького, драми “Украдене щастя” та повісті “Перехресні стежки” І. Я. Франка. 

Воно було спрямоване на розвиток мотиву прагнення до успіху на основі аналізу 

дієвості шляхів, які обрали головні герої художніх творів. Старшокласники визначали 

ті чинники, які стають рушійними у діях персонажів творів, а також те, кому з них 

властива мотивація досягнення успіху, а кому – мотивація уникнення невдачі. Завдання 

викликало дискусію щодо розрізнення мотивації успіху та страху невдачі у персонажів 

роману “Хмари” І. С. Нечуя-Левицького. 

 Робота над завданням “Погляд зі сторони” під час вивчення тем “Історичний 

роман “Князь Ієремія Вишневецький” І. С. Нечуя-Левицького”, “І. С. Нечуй-Левицький 

“Хмари”, “Своєрідність композиції та проблематика роману “Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?” та “Повість І. Я. Франка “Перехресні стежки” актуалізує в учнів позитивно 

орієнтовану програму на досягнення успіху в житті. Старшокласники визначали 

епізоди художнього твору, в яких персонажі проявили себе як позитивно або ж 

негативно мислячими, обговорювали, як їхня поведінка вплинула на розвиток подій у 

сюжеті, і до якого результату це призвело. Спостереження за лінією поведінки героїв 

повісті “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького стимулювало учнів до висновків про 



закономірності позитивного та негативного мислення: “Позитивні думки є ґрунтом для 

позитивних вчинків, послідовне виконання яких, із вірою у себе, призводить до 

досягнення бажаного”. Також учні давали поради персонажам щодо раціональнішого 

здійснення їхніх вчинків. 

 Пропонуючи завдання на розвиток поведінкової складової позитивного мислення 

у старшокласників, спостерігалось збільшення їхньої активності на уроці, відчувалось 

підсилення бажання висловити і відстояти власну точку зору, що є притаманним для 

осіб раннього юнацького віку. Активна позиція та налаштування на обговорення, 

необхідність здійснення різних мислиннєвих операцій під час дискусій щодо поведінки 

персонажів сприяли усвідомленню та закріпленню поняття позитивного мислення в 

учнів, а також розвитку його у юнаків шляхом спостереження та аналізу поведінки 

головних героїв програмових творів. Таким чином, відбулося підсилення мотивації 

прагнення до успіху та самоефективної поведінки, що, у свою чергу, забезпечило 

гармонізуючий вплив на особистісний розвиток старшокласників, їхню соціальну 

зрілість та компетентність. 
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