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Розвивальний зворотний зв’язок

Іноді, під час участі у тренінгах педагоги кажуть, що їм не «вистачає слів», вони
не знають, як саме говорити з дитиною. Форм для передавання зворотного 
зв’язку в діалозі вчителя або вчительки з дитиною багато.
Це повідомлення про те, як ви:
1) сприймаєте сказане чи проявлене дитиною:

 � «Ти багато чого пояснив мені зараз…» 

 � «Ти виглядаєш сумною…»

2) ставитеся до сказаного чи продемонстрованого 
дитиною — саморозкриття: 

 � «Я поки не можу зрозуміти…»

 � «Я відчуваю зараз…»

 � «Мені дуже шкода, що…»

3) розумієте те, що відбувається в самому процесі 
діалогу: 

 � «Можливо, поговорити про це більше нам 
сьогодні не вдасться, але ми можемо 
повернутися до розмови» �

 � «Добре, що ти сказав/-ла про це» �
 � «Я хочу допомогти тобі зрозуміти»  �
 � «Я хочу зрозуміти тебе»  �
 � «Я хочу передати тобі свої знання та цінності»

4) пропонуєте розвивати діалог далі або 
призупинити його:

 � «Якщо не хочеш, можемо зупинитися
 � на цьому…» �
 � «Можеш розповісти більш детально?
 � Мені цікаво, як події розгорнулися далі»
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5) даєте можливість учням зрозуміти свої почуття та думки через використання 
«я-висловлювань»:
 � «Я радію, коли всі завдання виконані» �
 � «Я засмучуюсь, коли ви сваритесь. І я не розумію чому, хочу в цьому 

розібратися» �
 � «На мою думку, ситуація неприємна й потребує нашого спільного обговорення. 

Яке ви бачите ситуацію та що пропонуєте?»

6) використовуєте сендвіч-модель зворотного зв’язку й даєте можливість учням 
побачити свої сильні сторони та недоліки, помилки, складнощі (у поведінці
чи роботі), наприкінці підтримуєте й надихаєте: �
 � «Мене вражає швидкість виконання роботи й дуже подобається твій стиль, 

ти використовуєш багато метафор і яскравих образів. Ще я би хотіла, щоб ти 
попрацював більше з граматикою. Можливо, це зворотна сторона швидкості 
виконання? Давай подумаємо, як покращити цей показник, зменшити кількість 
помилок? Чим я можу тобі допомогти? Що б тебе підтримало?»

7) заохочуєте учнів надавати зворотний зв’язок
та відкрито й щиро приймаєте почуття, думки
й потреби дітей: �
 � «Вчора в нас була самостійна робота, і я всім надала відповіді про виконання. 

Мені цікаво, як вам це почулося. Хотіли б обговорити це? Є питання?»
 � «Вчора була бійка, мені було боляче і страшно, але я не знаю що сталося, 

можемо обговорити цю подію? Як ви почуваєтеся зараз після цього?»

Розмова з дитиною має проходити наодинці, у спокійній та затишній атмосфері.
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Алгоритм надання розвивального зворотного 
зв’язку 

Крок 1. Опишіть дії учня або учениці, використовуючи тільки факти.

Крок 2. Назвіть результати, до яких уже призвели дії.

Крок 3. Перелічіть почуття, які виникли у вас та людей навколо. Припустіть, 
які почуття та потреби мають самі учень або учениця, чи задоволені вони 
результатом. Вислухайте, не поспішайте.

Крок 4. Обговоріть можливе, більш сприятливе майбутнє. Запропонуйте разом 
поміркувати про те, як можна покращити ситуацію. Намагайтеся не пропонувати 
готових відповідей чи рішень.

Не очікуйте, що після успішної розмови поведінка дитини зміниться, таких розмов 
може бути багато.

Який сенс у таких розмовах?

По-перше, ви поступово формуєте довіру дитини до вашої здатності та бажання 
дійсно зрозуміти, що стоїть за небажаною поведінкою, і разом шукати шляхи 
виправлення ситуації.

По-друге, під час перших трьох кроків ви навчаєте дитину дивитися на події
з різних сторін, усвідомлювати власні емоції та почуття й мотиви інших людей.
Коли дитина впевниться у ваших намірах, вона буде готова відкритися вам 
назустріч. Чим менше було дорослих, які насправді цікавилися дитиною, тим 
довшим може бути цей шлях. Пам’ятайте: розвивальний зворотний зв’язок 
поступово сприяє встановленню довіри та рівності у стосунках, а надалі — 
забезпечує стабільність змін.


