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ПОРТФОЛІО ВИКЛАДАЧА ТА НАУКОВЦЯ 

Портфоліо, як повне зібрання власних 

досягнень. 

Портфоліо, як альтернативна форма 

моніторингу професійного зросту науковця й 

викладача та оцінки результативності його 

роботи.  

Для досягнення якої мети Ви створюєте 

портфоліо? 

Чи володієте навичками для роботи в 

електронному освітньому середовищі? 

 



ТЕХНОЛОГІЯ ПОРТФОЛІО ДОЗВОЛЯЄ 

 реально представити результати своєї 

праці за різними напрямками діяльності, 

 забезпечити моніторинг професійного 

зросту педагога,  

 спонукати до активності й 

самостійності, 

 сприяти розвитку кар'єри педагога, 

 побачити свої резерви, 

 отримати стимул для подальшого 

особистого розвитку й самовдосконалення,  
 

 отримати стимул для розвитку навичок 

саморефлексії. 



ПЕРЕВАГИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ПОРТФОЛІО ВИКЛАДАЧА 

Переваги:  

 переміщення акценту на досягнення успіху, 

 переміщення акценту на самооцінку, 

 синергетичний ефект кількісних та якісних оцінок. 

 Використання: 

 накопичення інформації для підтвердження свого 

кваліфікаційного рівня (атестація, конкурси на 

посади), 

 для аргументації представлення до нагород, 

заохочення, 

 для своєчасної фіксації зростання професійної 

педагогічної майстерності. 



ОБЕРІТЬ ДЛЯ СЕБЕ 

 Візитна картка – сукупність 

відомостей про людину. 

 Досьє – зібрання документів, зразків 

виконаних робіт, фото, що дають 

уяву про можливості фахівця. 

 Папка, в якій зафіксовані професійні 

та особисті досягнення на ниві 

освіти, науки (у розвиток системи 

освіти). 



ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОГО МОДУЛЯ ПОРТФОЛІО  ВИКЛАДАЧА 

обов’язкова частина:  

титульний лист, 

фото, прізвище…., назва закладу, посада, 

особисті дані, 

дата народження, освіта, назва навчального закладу, 

спеціальність, кваліфікація, педагогічний стаж, дата обрання на 

посаду, нагороди, звання. 

копії документів про освіту, атестацію, нагороди, звання; 

варіативна частина: 

результати педагогічної діяльності (усі успіхи своїх студентів, 

учнів, копії публікацій….), 

навчально-методичні, дидактичні матеріали та авторські 

розробки, наукові звіти, проекти, патенти, авторські свідоцтва, 

суспільна науково-педагогічна діяльність, нагороди… 



УВАГА! ПОМИЛКИ! 

 Не тисніть на педагога! 

 Характеристика не замінює Портфоліо. 

 Не збирайте його документи та інформацію про нього замість 

нього. 

 Не відмовляйте в допомозі при формуванні портфоліо. 

 Не обмежуйтеся лише незначним періодом діяльності. 

 Не обмежуйтеся лише офіційними документами, але й не 

додавайте все підряд. 

 Не чіпляйтеся до зовнішнього оформлення. 

 Не намагайтеся порівнювати результати однієї особи з 

результатами іншої у формальних балах. 

 Порівнюйте результати учорашні, сьогоднішні і  

 перспективи! 



Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ» 
 

Штурман Григорій Ісаєвич 



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, промисловості: 
кращі видання» 







ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - MAHARA 

http://mh.khpi.edu.ua 
 

 



КРОКИ 

1. Create – Розробіть свій портфель.  Створіть 

свій електронний портфель у гнучкому 

персональному навчальному середовищі. 

2. Share – контролюйте конфіденційність. 

Поділіться своїми досягненнями та розвитком 

у просторі, яким ви керуєте. 

3. Engage – знайдіть людей та приєднуйтеся до 

груп. Залучайте інших людей на дискусійних 

форумах і співпрацюйте з ними в групах. 

 



 

 

 

https://portfolio.canberra.edu.au/view/view.php?id=21008 



Mahara, our e-portfolio tool has been implemented at York St John University 

https://www.yorksj.ac.uk/add/tel/moodle/mahara---eportfolio/ 



ЗРАЗКИ ФОРМ ПРОФІЛЮ 

 



 



 



 



 



ФОРМУЙТЕ ТА РОЗВИВАЙТЕ 

СТРУКТУРУ СВОГО ПОРТФОЛІО 



БІБЛІОТЕКА ДО ВАШИХ ПОСЛУГ! 
http://library.kpi.kharkov.ua 

Семененко Лариса Петрівна 

Директор НТБ НТУ «ХПІ» 


