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Бути БоN{?кЕм
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-Аможназмiсця?Рiч у TiM, що на своему мiсчi
Петренко почува€ться комфорт-
но i впевнено. Це ЙОГО простiр,
обжитий i звичний, а ви його ви-
кJIика€те у СВIЙ простiр, чужий i
незатишний.

Згадаймо основну закономiр-
HicTb проксемiки: наявнiсть (пер-
сонаJIьного простору) (TepMiH

Р. Зоммера) дае людинi вгIевне-

HicTb i захищенiсть.
У цiсi закономiрностi е ти типо-

Bi вадц'; а) клюдина без простору>;

б) кпростiр без rподиlлоl; в) <хи-

мерне сусйство (непослiдовнiсть
суб' екгноТ струкryри спiльностi)>.

кабiнетна система школи
як джерело бомхсизму

Спроекryвавши знання про-
ксемiки на шкiльну реальнiсть, ми
дiйшли висновку про те, що голо-
вна причина першоI вади - це 1,а-к

звана кабiнетна система органiза-
цiТ навчального процесу в школi.
PiBeHb вiдчуження учня вiд школи
прямо залежний вiд рiвня чiткостi
й налагодrкеностi кабiнетноi сис-
теми. Чим бйьше )цень (тинrlеть-

ся) протягом дня, тижня школою,
тим бiльш чужим BiH почувасться
в нiй. Ще, у свою черry, призво-
дить до почуття тимчасовостi пе-

ребування в школi i прямо вrrлива€
на кiлькiсть невмотивованлIх про-
пускiв занять.

Породжене кабiнетною cr{cTe-

мою порушення закономiрностей
пРоксемiки найчастiше посилю-
сться вИсутнiстю обов'язкових
елементiв персонalльного простору

уrня. Усе сво€ нош.ч з собою.
Головним елементом персо-

нrrльного простору 1^tня в школi
мае бути його особисте робоче
мiсце. Але особистий у нього,

на каль, тiльки портфель i його
BMicT. Усе iнше в школi, найчастi-
ше, кспiльнеl), <<Bcixнe>, а значить,
<<нiчие>.

Щодо персонilльного простору,
предметно_просторове середови-

ще дитячого садка значно спри-
ятливiше, нiж середовище _школи.
Так, у дитячому садку в кожноi
дитини обов'язково е своя шафка,
свое лiжечко, свiй стiльчик, свiй

рушник i HaBiTb свiй персональ-
ний нiчний горщик, причому Bci ui
предмети позначенi картинками,
або просто на них зазначено iм'я.
Усе це скJIадае персональний про-

cTip вtо<ованця, 8 його наявнiсть
сприrIе тому, щоб маJIеча в дитя-
чому садку почувz!лася спокiйно i
ЁiiсБiiеýс. }/ iпкслярз таl:rrй набiр
компонеrпiв персонального про-
стору, як правило, або не повний,
або його немас зовсiм. Головне
те, що )л{ень у школi не мае осно-
вного компонента персон€lльного
простору 

- 
((свого) робочого Mic-

tц. Це одна з причин непевностi,
незilхищеностi i, як наслiдок, вiд-
чуlкеностi вiд школи. Сиryачiя

ускJIадшоеться, якщо такого робо-
чого Miclи в нього немае Й удома.
<Неможливiсть персон€lлiзацiТ се-

редовища супроводжусться збiль-

шенням числа кон.флiктiв i
непогошкеностi в дiях>'.

Нiчlli територii школп
Друге порушеншI за-

кономiрностей проксемiки - на-
явнiсть <<нiчиi*>>, кбезхазiйнйр i,

як правило, занедбаню< терr.r:горiй.

I],e територii, на якi хоч i ксryпала
вога людини), во,ни 3€UIишилися
необжитими. ix не персоналiзу-
ваJIи, хоч i кнатоптали>. Такими
можна вважати не тiльки уми-
ваJIьники, туаJIети, коридори, а й,

найчастiше, навчальнi кабiнети
й аулиторiТ, у яких учень почу-
ва€ться бiльше (пасажиромD, що
тимчасово вимушено перебрае в

залi очiкуваннi задушливого вок-
заlry. .Щосвiш переконуе, цо шко-
лярi, особливо старшокпасники, з

енryзiазмом беруться за персона-
лiзацiю кзанедбаню< територiй>
за умови, що ця територiя стане
iiHiM постiйним мiсцем зустрiчей i

побачень. I тодi caMi собою чi про-
стори стають чистими, наповню-
ються зеленtтtо KBiTiB i якось без
напруженшI там пануе порядок.

Химерне сусiлство
Третс порушення закономiр-

HocTi проксемiки - наявнiсть кне-
послiдовнот суб'скгнот структури
спiльностi>, так нaLзиваного (хи-
мерного сусiдства>. Один з його
проявiв - близьке територiальне

розташування паралельних кJIа-

ciB, Рiч у TiM, що формальна piB-

HicTb (а в даному разi piBHicTb BiKy

учнiв) - джерело мимовiльного
порiвкяння, конкуренцii, що не-
минуче призвод!rгь до погiршенйя

* Хейdмепс М. <DeHoMeH персонаJlизации среды: т€орстический анализ // Личность и предметно-простанственная среда / Рсд.-сост
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/{е хоч

рцнlи школI
е такий роздiл психологii, що називаеться екзотичнuм словом <проксемiкан. Вона

вивчае вплнв предметно-просторового середовнща на людину. Розiбратuся в дея-
киi tдкiлъних проблемах вона зараз нам i допомох<е. '



Вересень 2009 Ne 25 (зgl )

ttiжособистiсних (i мiжкласншх)
cTocyHKiB, до ворожнечi. Так, у
результатi нашого дослiдження ми
переконzuIися, цо в тих школах,
де територiмьно скоtlцентровано
дiтей одного вiф, icHyc високил't
piBeHb вiдчуlкення. BiлipBaHicTb
вiд головнло< подiй школи вIlлl{ва€

на учнiв молодших класiв, осо-
бливо тодi, коли iхнi навчальнi
кtмнати розташованl .в окремому
булинку або на окремому поверсi.
Вони залишаються ((м€lленькими),

а перехiд у примiщення або на

поверх для старш}D( школярiв су-
проводжуеться додатковими кон-

флiктами i трулнощами аДаптацiТ,

Вiлсутнiсть у школi рiзновiкового
позаурочного спiлкування погiр-
шус KepoвaнicTb, у,нiй переважа€

форма:lьна манера мiжособистiс-
ншх взасмин, особливо це помiтно

у величезних школах, де кiлька
параqельнкх класiв займають одне

кри,rо або один поверХ булiвлi. I

навпаки, якшо в сусiдrilrх навчаль-

Htot KiMHaTax перебувають рiзнi за

BiKoM класи, це сприяс створенню

в школi атмосфери тчрботи, вза-

€модопомоги i поваги. I-{e легко
спостерiгати в N{аленьких одно-
комплектних школах. де немас па-

ралельних класiв. У школах i ди-
тячих садках, де реапiзовано мож-
ливiсть рiзновiкового (або мiжвi-
кового) навчання, спостерiгасться
виций piBeHb ловiрлllвих взасмин.
Про це свiдчать дослiдження
Л. Байбороловоi (Ярославль) i

М. Батербiева (Усть-Iлiмськ).
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МЕЛИТАЦIИ
Bipa 3OIt,
вiце-презudенm Валйорфсъкоi utKo-

лu, м. Кuiв

Ученi стверллсуrоь, що в кож-
нiй сферi професiйноi дiяльностi
блlвько 20 У, - високопрофесiЙ-
H}D( фахшцlв. l}mll 

- ремlсники.
Ремiсники можутъ бути,ryже хоро-
Iцими, аби лшде вони м€lли хорошi
iнструмеrrги.

Профсiоншrам властиво зatгли-

б.шоватись у свою професiiпту лi-
яльнiсть, удоскона.lповати iT.

особrпаво це властиво вчитеJuIм.

Дя вчлпеля вальдорфькоi школи
вzDIс.lIивою умовою постiйного про-

фсiйною вдосконаленrи с медита-

цй.
Медитацiя - це роздум, само-

заглиблення. Звичайно, у кожного
вчителя е десятки приводiв для

роздумiв, самозаглиблення. Але
шIя вчительськоТ колегiТ важливо
мати спiльнi розлуми з акryаль-
них питань всiсi школи. Тези для
такю( роздумiв не можуть бути Hi
завданнями, Hi HaBiTb побажання-

ми для кожного вчитеJuI. Ще лише
можлlлвiсть, яку можна використа-
ти.

I шо MolKTtиBicTb трба створю-
вати. Ми iT створюемо колективно.
Кожен може дописати свою тезу

для мешrгацiй колегам,
Пропокуст.ло вам деякi з rпо<.

о Поважайте колеry, буште
вдячнi йому за те, що BiH не такrдi
як ви, шо BiH щось робшгь iнакше.

Це надзвичайша можлlшigгь розши-
рлтги спршirrяггя життя, збагатrтги

свiй досвiд.
о Yci Haylo,t про Jподtfiу inroBip-

HocTi. Не icHye речегпЬ дlя розви-
тку та вIо(овання кожноТ мгини.
Тому вlо<оваrшя й навчання 

- 
без-

кiнечно творчий i найвiдповiдыlьнi-
шtлi процес. У вчителя в рука( зер
нята майбут}ъого. Майбутнього не
ТiЛьки цrп дiтей, а й у,птеля i йою
лiтей, i дiтtй нашоi краi'ни.

о Iнодi вчигель каже: кдiти вiд-
чукlють), <дiти пережlвають>. На-
вряJI чи е TaKi icTopii, казки, слова,
якi у Bcix дiтей.викltикшоть однаковi
пере)rс.rванюI. Ми не знаемо, що вiд-
чувас irшlа Jподин4 особлlдо дrпr-
на. Валсплво, що вiдчумс й пережи-

вас вчитель, розповцаючи ту
чи irшrу iсторiю, бо чi шчtрi

глибокi почуття, eMorrii, пере-

живан}п BiH перелас лiтяrл.
о Школа як соцiальнlдi

iнспrryт мас бути вiдлзерка-
леЕням найкращою, шо € в

сучасному суспйьствi.
Учнi, вчителi, батьки що-

дюI мzlють пам'ятапl про те,

що школа. - че територiя
IryJьтури. Ti цiнностi вза-

смин, словЕ зршки поведiн-
ки, tKi дiти бачать, чукrгь i в яких
беруть 1^racTb за межами шIколи, мо-
хryть буш взагалi неприйнягнrп.rи в

школi, е coпri способiв нагад/вilти
дiтям пр це щоденно, тiкаючи вiд
надокучливоi морал iзаrrii.

о образq ,гнiв внутрiшня бо-

ротьба з itшlою JIюдиною 
- 

це руй-
HbHi енергiТ. Не руйнуйге сбе. За-

хищайте вц iъсго дтей. BoHll Tэ;ll

мають розумiти че рl,йптувашrя. По-

рушення LtrD( правил може призвес-
ти до депресiТ та хворб. Якщо ви в
чомусь глибоко перконанi, у щось
.ryх<е вiри,ге, не вважаfrге, що це ic-
тин4 це - ваша правда.

в,} /}
rDа#g,r

Автор кних<ки опису€ успiшний досвiд органiзацii занять з лiкувальноТ фiзичноТ кульryри в школi. В ocHr
змiсry hокладенi апробЪванi i результатЙвнi методики кореiцГr найхаракгернiЙих Ьiдхилень фiзичнl
розвитку дiтей: порушення зору, постави, росry, плоскостопiсть, проблеми у роботi дихальноТ i серцево-
судинноТ систем. Подаегься opieHToBHa програма та методичнi рекомендацГf з лiкувальноI фiзкульryри для
початковот школи.
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