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ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 
Більшість учених, педагогів-практиків та методистів 

схиляється до того, що в школі людина повинна виробити на-
вички самостійного отримання знань, тобто виходити в доросле 
життя, уміючи навчатися. Це допоможе їй самостійно будувати 
своє життя і не лякатися несподіваних змін. Останнім часом цю 
здатність стали називати мобільністю.  

Кожна навчальна дисципліна відкриває широкі можливості 
для формування мобільності, у тому числі й економіка. І 
практичний досвід, і спеціальні дослідження доводять, що сфера 
бізнесу не висуває занадто складних вимог до психологічних 
якостей особистості, зокрема, до інтелекту. Здавалося б, чим 
вищий інтелект, тим більш успішним повинен бути підприємець. 
Але на практиці цей зв'язок дещо інакший. Низьким показникам 
коефіцієнта інтелекту відповідає низька ступінь успішності в 
бізнесі. І спочатку зв'язок між показниками прямий: зростає 
інтелект — зростає успішність. Але потім співвідношення зникає: 
зростання інтелекту не призводить до суттєвого зростання 
успішності[3, 19].  

Дослідники вважають, що дуже високий рівень практичного 
розуму зустрічається так само рідко, як і теоретичного, цих 
якостей за законами теорії імовірності взагалі малоймовірна 
подія. Але саме зразки такої єдності являють нам генії бізнесу, 
визнані інтелектуали і блискучі організатори. Наприклад, 
американський бізнесмен Лі Якокка та російський підприємець 
Святослав Федоров. 

У формуванні мобільності важлива роль належить родині — 
батькам, братам і сестрам, узагалі традиціям родини. Зокрема, 
важливо, щоб батьки в процесі виховання підвищували стійкість 
дитини до фрустрації. Але і викладач економіки не може стояти 
осторонь. Поняття «фрустрація» (з лат. омана, невдача) означає 



психічний стан, який відчуває людина, коли стикається з 
непоборною перешкодою на шляху до важливої для неї мети. До 
фрустрації нестійкі люди, які не здатні пристосовуватись до 
ударів долі. Такі люди часто забувають, задля чого визначалася 
мета і у чому її сенс. Особистості такого складу більш гостро 
переживають неможливість отримати бажане. Небезпека 
фрустрації полягає в тому, що цей стан може спричинити невроз. 
Тому людині необхідна допомога, особливо підлітку. Так як саме 
в підлітковому віці агресивна поведінка являє собою своєрідний 
захисний механізм.  

Психологічні дослідження показують, що внутрішнє 
спонукання до агресії може створюватись фрустрацією. 
Фрустрація виникає в ситуаціях, що перешкоджають реалізації 
лінії життя індивіда. Тому фрустрація сигналізує про 
інтенсивність його негативного ставлення до причин які 
породили таку ситуацію. Іноді фрустрація буває тривалою, що 
призводить до різкого звуження кола життєвих зв'язків 
особистості. Тоді все що відбувається розглядається під кутом 
зору події, яка спричиняє фрустрацію. Остання може стосуватися 
не лише майбутнього чи теперішнього, а й минулого. Фрустрація 
супроводжується гамою в основному від'ємних емоцій: гнів, 
подразливість, почуття вини і т.п. Майбутнє для підлітка 
залежить саме від відносин з батьками і іншими оточуючими їх 
людьми.  Ось чому батьки та вчителі повинні роз'яснити дитині, 
що треба аналізувати свої бажання, мотиви вчинків. Якщо вони 
усвідомлені, то вже не вони керують людиною, а людина 
контролює і змінює власні плани [2, 187]. 

Кожному підлітку та взагалі і кожній людині необхідно 
задавати собі запитання такі як: 

1. Що станеться, якщо я не досягну своєї мети? 
2. Чи потрібно було взагалі ставити її? 
3. Чи можливо буде виправити ситуацію? 
4. Які є альтернативні методи розв'язання моїх життєвих 

завдань? 
5. Чи буде доцільним відкласти реалізацію своїх планів? 
6. Які переваги я отримаю, якщо зміню порядок справ? 
Такі тренінги дуже корисні та вони допомагають дитині 

подивитися на ситуацію під іншим кутом зору. Дорослі ж краще 



орієнтуються в даних питаннях, так як вони вже мають більше 
досвіду і саме тому вони можуть пізнати проблеми та можуть 
підвищити ефективність їх виконання.  

Разом з підлітком треба спробувати подивитися на можливу 
критичну ситуацію з гумором. Іноді дуже корисно посміятися над 
собою. Таке відсторонене відношення допоможе скоріше знайти 
вихід з критичного стану, або скоригувати плани, продумати 
можливі альтернативи. Це не легковажність, адже воля — це, 
перш за все, контроль над своїми бажаннями і вчинками. Таким 
чином, підвищення стійкості до фрустрації і формування 
внутрішньої мобільності — єдиний процес виховання здорової 
багатогранної особистості [1, 23]. 

Отже, проаналізувавши дану проблемо, ми можемо зробити 
висновок, що саме праця та правильний підхід до проблеми дає 
можливість кожному вірно вирішити поставлену ситуацію та 
завдяки вивченню досить великої кількості предметів  ми маємо 
можливість більш ширше вивчати, формувати, поширювати 
мобільність серед суспільства. 
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