
У будь-якому проекті важливим 

фактором є віра в успіх. Без віри 

успіх неможливий. 

                                      У.Джеймс 

Консультація на тему: 

“Вчимося складати 

портфоліо”  



Портфоліо 

          Це опис у фактах педагогічних якостей 

і досягнень педагога, які включають в себе 

документи, що фіксують особисті 

професійні досягнення у освітній 

діяльності, результати навчання, 

виховання і розвитку його вихованців, 

вклад педагога у розвиток системи освіти 

України за певний період часу та 

формують уявлення про специфіку підходу 

і міру його професійної ефективності.  



Мета створення портфоліо 

      Оцінювання роботи педагога за 

темою самоосвіти, характеру 

його діяльності, відстеження 

творчого та професійного 

зростання, сприяння формуванню 

навичок рефлексії (самооцінки). 

 



 Типи портфоліо 

1) «папка досягнень»; 

2) рефлексивний портфоліо; 

3) проблемно-дослідницький; 

4) тематичний; 

5) методичний. 

 



 Види портфоліо 

комплексний 

Портфоліо 

розвитку  

Демонстра-

ційний 

портфоліо  

Звітний 

портфоліо  



Форми пред'явлення 

• Папка – накопичувач 

 

 

 

• Електронні варіанти: 

    презентація, відеоролик,  

    веб-сайт, блог,  

    сторіка на сайті  

     закладу  

 

 



Примірні розділи портфоліо 

• Загальні відомості про педагога.  

• Офіційні документи.  

• Відомості про підвищення кваліфікації та 

професійну підготовку.  

• Узагальнення і поширення власного 

педагогічного досвіду.  

• Участь у професійних конкурсах.  

• Використання сучасних педагогічних 

технологій.  

• Демонстрація позитивної динаміки 

досягнень дітей. 

• Відгуки про педагогічну  діяльність  

    педагога та її результат. 

 



Основні вимоги до оформлення  

• структуризація матеріалів портфоліо; 

• логічність викладу;  

•  лаконічність усіх письмових пояснень; 

• акуратність та естетичність 

оформлення; 

•  цілісність, завершеність матеріалів; 

• наявність даних систематичного і 

регулярного самомоніторингу; 

• наочність представленої інформації. 

 



Уникайте розповсюджених помилок!!! 

     Помилки, пов’язані зі збором 

матеріалів портфоліо: 
- збирання матеріалів адміністрацією замість 

педагога;  

- формалізація і змагання під час збирання 

матеріалів замість власного розвитку та 

задоволення реальних інтересів і потреб; 

- підміна портфоліо  характеристикою 

адміністрації чи педагогічної ради.  



     Помилки пов’язані з оформленням  

портфоліо: 
- завищена увага до зовнішнього оформлення 

портфоліо: безглузді прикрашання,     

       різнобарв’я кольорів; 

- використання нестандартних шрифтів; 

-      неуважність, неграмотність, неохайність. 

 



     Помилки пов’язані з формування  

об’єму  портфоліо: 
- збирання лише офіційних документів, ігноруючи 

при цьому творчі роботи, самозвіти, відгуки, 

рекомендаційні листи тощо; 

- внесення до портфоліо усіх без винятку зібраних 

документів і матеріалів; 

- ігнорування вимог щодо представлення  

документів, матеріалів, що відповідають 

кваліфікаційній категорії педагога. 

 



Електронні адреси сайтів портфоліо педагога 

• http://belonogina.jimdo.com 

• http://enberdnikova.ucoz.ru/ 

• http://natalya-portfolio.blogspot.com/p/blog-

page_5819.html 

• http://prokinana.narod.ru/ 

• http://vorotnikova-lyudmila.jimdo.com/ 

• http://vospitatel.ucoz.ru/ 

• http://www.natalia-rogacheva.ru 
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Використані джерела інформації 

• http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-

uchitelya 

• http://pervootkrivatel.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelj

a/0-45 

• http://teacher.at.ua/publ/primernaja_struktura_portfoli

o_uchitelja/19-1-0-3979 

• http://26209s020.edusite.ru/p44aa1.html 

• http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23 

• http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Portfolio-

prepodavatelja/Portfolio-prepodavatelja.html  

• http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390 

• http://www.openclass.ru/stories/96442  

• Джерело шаблону:  http://www.irinam.com/ 
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Бажаємо творчих успіхів! 

Консультація на тему: “Вчимося 

складати портфоліо”  


