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Зворотн�й зв'язок - це �нструмент, що
дає уявлення про те, як йде процес
навчання, �нформує вчителя про
досягнення та проблеми учн�в,
дозволяючи визначити р�вень досягнення
мети � вир�шення навчальних завдань



Для успішного
зворотнього зв'язку
треба вміти БАЧИТИ,
ЧУТИ та РОЗУМІТИ
партнера по
спілкуванню.



Мистецтво
спілкування педагога,
майстерність у
встановленні ним
зворотнього зв’язку
полягає, зокрема, в
тому, щоб навчитися
розуміти, яка система
сприймання
характерна для
партнера по
діалогічній взаємодії та
вміло використовувати
це в ході роботи.



 Спостерігаючи за позами та

жестами учнів, педагог може

дізнатися про їхній стан,

ставлення до сприйнятої

інформації, налаштованість

на роботу. 



Встановлення зворотнього
зв'язку залежить в�д
вм�ння вчителя СЛУХАТИ 



Правила � прийоми ефективного активного слухання

-на початку бесіди

- під час інтерв'ю

-під час слухання скарг

- коли є побоювання

зіпсувати відносини зі

співрозмовником

Нерефлексивне слухання



Правила � прийоми ефективного активного слухання

- з'ясування

- перефразування

- відображення почуттів

- резюмування

Рефлексивне слухання



п�дтримуйте
в�зуальний

контакт

намагайтесь
виразити своє

розум�ння

Правила і принципи активного слухання

вивч�ть свої
звички слухання

у розмов� беруть участь
м�н�мум 2 особи

враховуйте почуття
сп�врозмовника



- приймати мовчання за уважність

- робити вигляд, що слухаєш

- перебивати без потреби

-робити поспішні висновки

- задавати надто багато запитань

- давати поради, коли Вас про них не

просять

- вживаит загальні фрази

- бути занадто чутливим до емоційних

слів

Що робити не варто?



 Емпатійне слухання
дозволяє переживати ті
ж відчуття, які
переживає
співрозмовник,
відображати ці
відчуття, розуміти
емоційний стан
співрозмовника і
поділяти його.



Правила педагогічного спілкування

Успіх педагогічної діяльності залежить від
культури спілкування

01.

Моделюйте спілкування виходячи не зі своїх, а в
першу чергу з інтересів та потреб дітей

02.

Орієнтуйте своє педагогічне мовлення на
конкретного учня, а не абстрактно

03.

Не організовуйте спілкування "по
вертикалі"

05.

Використовуйте різні види спілкування
04.



Правила педагогічного спілкування

Враховуйте психологічний стан окремих
учнів та колективу загалом

06

Спостерігайте за власними вчинками та діями
07.

Слухайте дітей,  враховуйте їхню думку
08.

Спілкування не повинно призводити до
конфліктів

10.

При спілкуванні намагайтесь зрозуміти
настрій дитини

09.



Правила педагогічного спілкування

Не принижуйте людську гідність!
11.

Не залишайте поза увагою "незручних" для Вас
дітей

12.

Будьте ініціативними!
13.

Постійно шукайте нові форми та прийоми
спілкування

15.

Враховуйте стать вихованців
14



Правила педагогічного спілкування

Долайте негативні установки відносно
конкретного учня.

16.

Уникайте абстрактної критики
17.

Усміхайтеся!
18.

Відкрито проявляйте своє ставлення до
вихованців.

20.

Частіше висловлюйте схвалення,
заохочення!

19.



Правила педагогічного спілкування

Розвивайте свою комунікативну пам'ять
21.

Розробляйте план індивідуальної бесіди
завчасно

22

В центрі спілкування має бути особистість учня
23.

Систематично аналізуйте процес
спілкування

25.

Враховуйте соціально-психологічне
зростання дитини

24.



Правила педагогічного спілкування

Усунення психологічних бар'єрів
26.

Враховуйте індивідуальні особливості, характер
та темперамент учня

27.

Ретельно продумайте особливості спілкування 
 з важковиховуваними дітьми

28.

Постійно вдосконалюйте власне мовлення!
30.

Не зловживайте своїми перевагами як
керівника-вихователя

29.



Педагогічний вплив -
важлива рушійна сила
досягнення освітніх
цілей, що характеризує
зв'язок між вчителем та
учнем.



І група прийом�в педагог�чного впливу

- переконування

-навіювання

-заохочення

- доброта

- увага

- прохання

- залучення у цікаву 

діяльність

Створюючі



ІІ група прийом�в педагог�чного впливу

- наказ

- докір

- іронія

- натяк

- обурення

- засудження

Гальмівні



Яким може бути зворотний зв'язок в осв�тньому
простор�?

- опитування

- дослідження аудиторії

- незвичайні види зворотньго

 зв'язку

- онлайн інструменти
        * Google-Forms       * Quizizz

        * Mentimeter            *  Padlet

        * Linoit                      * Classtime

                                         *  Wakelet    та інші. 



Ознаки якісного
зворотнього зв'язку

- персоніфіконаний
- вчасний
- ефективний
- відповідний певним
критеріям
- правильно
побудований



При письмовому зворотньому зв'язку важливо

- фокусувати увагу на тому,
що учень вивчив
- назвати сильні сторони учня
- вказати як можна
використати сильні сторони
для подальшого зростання або
виправлення помилок



Види оцінки при зворотньому
зв'язку

- якісна

-кількісна



Креативн� прийоми зворотнього зв'язку

- СВІТЛОФОР
- КВІТКОВА ГАЛЯВИНА
- ТИХЕ ОПИТУВАННЯ
- ЗАХИСНИЙ ЛИСТ
- ПІЦА   

- ДОЛОНЬКА       



https://profcenter.com.ua/


