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Сучасна парадигма освіти  

•«вчення - як уміння вчитися» 

 

•«саморозвиток» 

 

•«навчання через усе життя» 
 



Визначення та походження поняття 

В перекладі з англійської - portfolio – 
«папка, справа, посада»;  

 з італійської  - portafoglio - «папка з 
документами», «папка спеціаліста» 

 з французької - porter - «викладати», 
«формулювати», «нести»,  а feuille - 
«аркуш»,  «сторінка» або «досьє», 
«зібрання досягнень» 





Визначення та походження поняття 

 візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, 
організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків 
робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані 
можливості, послуги фірми чи спеціаліста (Новітній 
словник іноземних слів і виразів). 

 представлення у фактах педагогічних якостей і досягнень 
викладача, що включає спектр документів, які формують 
уявлення про специфіку підходу і ступінь ефективності 
професійної роботи викладача.  

 візитка викладача, що містить певні анкетні дані, 
інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, 
педагогічні технології і методи, що їх використовує 
педагог, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про 
його роботу і публікації. 
 



Визначення та походження поняття 

 індивідуальна папка, у якій зафіксовані 
особисті професійні досягнення вчителя в 
освітній діяльності, результати навчання, 
виховання і розвитку студентів, внесок педагога 
в розвиток системи освіти. 

 спосіб фіксування й накопичення матеріалів, 
що демонструють рівень професіоналізму 
педагога, його вміння вирішувати завдання 
своєї професійної діяльності, показує рівень 
підготовленості викладача і рівень його 
активності в різних видах діяльності. 
 



Сучасна парадигма освіти  

 

 Портфоліо - це спосіб фіксації, 
накопичення, оцінки та самооцінки 
індивідуальних досягнень за якийсь період 
часу. 

 

 Мета портфоліо: накопичення досягнень, 
відстеження індивідуального прогресу, 
подання діяльності та професійного 
розвитку за певний період часу. 



Завдання портфоліо: 

 проаналізувати і узагальнити свою роботу; 

 зв'язати воєдино окремі аспекти своєї 
діяльності; 

 відобразити динаміку свого професійного 
розвитку; 

 представити досвід своєї роботи більш 
повно і ефективно. 



Функції портфоліо: 
 

 діагностична - фіксує зміни за певний період 
часу; 

 змістовна - розкриває спектр виконаних робіт; 
розвиваюча - забезпечує безперервний процес 
навчання і самоосвіти; 

 мотиваційна - заохочує результатами 
діяльності; 

 рейтингова - дозволяє визначити кількісні і 
якісні індивідуальні досягнення. 

 



Типи і моделі портфоліо 

 

 Портфоліо документів 

 Портфоліо діяльності 
- портфель досягнень (для себе і для  
інших) 
- портфель-самооцінка (для себе) 
- портфель-звіт (для інших) 

 Портфоліо відгуків 



Види портфоліо 

 

Портфоліо викладача(професійний 
портрет) або студента 

 Тематичний портфоліо; 

Портфоліо установи. 



Носій інформації  

ПАПЕРОВЕ ЕЛЕКТРОННЕ 



Вимоги до оформлення портфоліо: 
 

 1. Системність. 
 2. Достовірність. 
 3. Об’єктивність. 
 4. Спрямованість на самовдосконалення. 
 5. Структуризація матеріалів, логічність і 

лаконічність усіх письмових пояснень. 
 6. Охайність, естетичність оформлення. 
 7. Цілісність, тематична завершеність 

представлених матеріалів. 
 8. Наочність результатів роботи. 
 9. Технологічність. 

 



Організація і оформлення 
портфоліо 

 стандартів не існує; 

 логічність і послідовність матеріалів; 

 оформлення у вигляді файлових папок з назвами  
розділів; 

 кожну роботу, документ, підбірку матеріалів помістити 
в окремий файл; 

 кожен елемент портфоліо датувати (динаміка 
розвитку); 

 друкований варіант (посилання на документи, копії з 
вказівкою номера програми); 

 електронний варіант (гіперпосилання на документи та 
інші матеріали з презентації портфоліо). 

 



Структура та зміст портфоліо: 
 

 Розділ 1. Загальні відомості про викладача 

 Розділ 2. Результати педагогічної діяльності  

 Розділ 3. Науково-методична діяльність 

 Розділ 4. Результати виховної діяльності 

 Розділ 5. Позаурочна діяльність з навчальної 

дисципліни  

 Розділ 6. Рейтинг педагога 

 Розділ 7. Навчально-матеріальна база  

 



 Структура та зміст портфоліо: 
 
Титульний лист: 

 Прізвище, ім’я, по батькові викладача; 

 Повна назва навчального закладу; 

 назва ВУЗу, який закінчив викладач;  

 стаж роботи в даному закладі;  

 кваліфікаційна категорія, звання;  

 назва дисципліни, який викладає;  

 період, за який представлені матеріали;  

 в правому верхньому куті розміщується  

фотографія викладача довільних розмірів .  

 



 Структура та зміст портфоліо: 
 

Візитка співробітника 
Прізвище, ім'я, по батькові 
Посада, установа 
Дата народження 
Освіта (що, де, коли закінчив, спеціальність) 
Загальний стаж 
Стаж роботи на посаді 
Термін проходження попередньої атестації 
Нагороди, звання, (рік)  
Карта професійного зростання 
Документи про підвищення кваліфікації 
 Посвідчення про закінчення курсів  
Документи про результати участі в педагогічних заходах  
Нагороди 
Публікації 
Авторські розробки 
Відгуки 
Сертифікати 
Грамоти, подяки 
Фотокартки 
 









http://kubg.edu.ua/ 



































Непран Наталія Вікторівна 

Тел.: 707-66-47 

neprann@ukr.net 

Дякую за увагу!!! 


