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Із впровадженням в освітній процес компетентнісного підходу актуа-

льним виявляється питання оцінювання навчальних досягнень (професійних 

компетентностей) майбутніх фахівців. Інноваційною формою такого оціню-

вання може слугувати навчальне портфоліо. У сфері освіти портфоліо упер-

ше стали застосовувати в Канаді й США у 80-ті роки ХХ століття для відбору 

викладачів університетів та коледжів під час прийому на роботу. На сучас-

ному етапі розвитку сфери освіти портфоліо притаманні різноманітні функ-

ції. Зокрема, воно є засобом розвитку творчого ставлення до майбутньої про-

фесії, засобом накопичення і систематизації великого обсягу інформації, за-

собом рефлексії тощо. З позиції учня, мета створення портфоліо полягає у 

показі власних досягнень і напрямів роботи, моніторингу і рефлексії власно-

го професіоналізму. З позиції викладача, мета портфоліо – уведення альтер-

нативної форми оцінювання навчальних досягнень студента, яка, доповнюю-

чи традиційну оцінку, робить її більш об`єктивною. Педагогічна філософія 

цієї форми оцінки полягає в зміщенні акценту з того, що студент не знає і 

не вміє, до того, що він знає і вміє з даної теми [5]. 

Низка науковців, виходячи із власної мети створення портфоліо, обґру-

нтовують різний його вміст. Так, на думку вчителів штату Вермонт (США), 

вміст навчального математичного портфоліо з метою оптимізації процесу 

оцінювання має містити наступні категорії: обов’язкові (проміжні і підсум-

кові письмові самостійні і контрольні роботи); пошукові (виконання склад-

них проектів як індивідуальних, так і в малих групах; дослідження складної 

проблеми; вирішення нестандартних задач підвищеної складності); ситуати-



вні (застосування вивченого матеріалу в практичних ситуаціях, для вирішен-

ня прикладних завдань, виконання графічних і лабораторних робіт); описові 

(складання математичної автобіографії, ведення математичного щоденника, 

написання математичних рефератів і творів); зовнішні (відгуки учителів, од-

нокласників, батьків, а також перевірочні листи учителя) [2]. Н.Примчук, ро-

зробниця дослідницького портфоліо, вважає за доцільне відбити в ньому 

зміст компонентів дослідницького досвіду. Нею запропоновані наступні його 

розділи: дослідницький інтерес (мотиваційний компонент); навчально-

дослідницькі навички (когнітивний компонент); дослідницьке середовище 

(діяльнісний компонент) [3]. Спираючись на основні частини портфоліо, за-

пропоновані авторами [4] (портрет, колектор, робочі матеріали, досягнення) 

та сформульовані нами цілі методичного портфоліо (оцінювання творчого 

аспекту індивідуального методичного досвіду студента), ми запропонували 

перелік та зміст складників методичного портфоліо майбутнього учителя фі-

зики.  

На нашу думку, у методичному портфоліо студента мають бути зафік-

совані позитивні зрушення у набутті студентом індивідуального досвіду ме-

тодичної діяльності, і тому воно має містити складники, що відповідають рі-

вням методичної діяльності учителя фізики (проектувальний, виконавський, 

рефлексивний). Урахувавши зазначене, нами запропоновано вміст методич-

ного портфоліо, який дозволяє відстежити: а) досягнення певних результатів 

(творчі індивідуальні завдання, методичні задачі-ситуації, проекти, конспек-

ти уроків та їх фрагментів тощо), б) процес їх набуття (відеозаписи проведе-

них студентом уроків або їх фрагментів тощо), в) рівень рефлексії студента 

(аналізи відвіданих уроків, самоаналізи проведених уроків, есе тощо). Мо-

дель методичного портфоліо має розгалужену структуру – його вміст поділе-

но на чотири основні розділи (складники): «портрет», «колектор», «робочі 

матеріали» та «досягнення». Зупинимося детальніше на кожному з них. Роз-

діл «портрет» слугує засобом визначення студентом власних смислів і цілей 

створення методичного портфоліо. Самостійне цілепокладання забезпечує 



стійку внутрішню мотивацію студента до створення, поповнення та викорис-

тання методичного портфоліо у навчанні та майбутній методичній діяльності. 

Опис цілепокладання може бути зроблений у вигляді эсе, малюнку, колажу, 

схеми тощо. Розділ «колектор» призначений для зберігання цікавих «мето-

дичних знахідок» вчителів фізики з мережі Інтернет та інших джерел. Наяв-

ність даного складника в системі методичного портфоліо стимулює студента 

до самостійного пошуку інформації та вільного вибору необхідних матеріа-

лів, задоволення власних навчально-професійних потреб. Деякі з цих матері-

алів можуть мати позначку «мій улюблений урок», «моя улюблена задача», 

«моя улюблена стаття» тощо. Результатом пошукової діяльності студента 

можуть бути: конспекти нестандартних уроків фізики; презентації до уроків; 

аудіо- та відеозаписи уроків вчителів фізики; відеоуроки; додатковий матері-

ал до уроків типу «цікава фізика», «новітні досягнення у фізиці». Головним, 

на наш погляд, є те, що, працюючи над даним розділом, студент набуває на-

вичок пошуку, відбору, систематизації та зберігання потрібної інформації 

методичного змісту, усвідомлює важливість і необхідність даного виду дія-

льності у майбутній професії. 

Розділ «робочі матеріали» вважається основним у системі методично-

го портфоліо. Він у свою чергу поділяється на дві частини: інваріантну 

(обов’язкова методична документація) та варіативну (індивідуальні роботи 

студента, які підлягають контролю й оцінюванню з боку викладача) і, у свою 

чергу, розгалужуються на підрозділи. До інваріантної частини «робочих ма-

теріалів» включено методичну документацію, що надається студенту кафед-

рою: евристичні приписи до проектування уроку; алгоритми узагальнених 

методичних дій учителя (інформаційних, комунікативних, організаційних, 

контрольно-оцінювальних); схеми аналізу та самоаналізу різних аспектів 

уроку (психологічного, методичного, комунікативного тощо). Дані матеріали 

призначені для утворення орієнтовної основи методичних дій майбутнього 

учителя фізики. Зазначимо, що важливою умовою успішності студента є не 

тільки добір даної документації, але й обов’язкове її використання під час 



самостійної розробки конспектів уроків фізики. До складу варіативної час-

тини методичного портфоліо входять власні методичні доробки студента – 

творчі індивідуальні роботи, що підлягають контролю й оцінюванню. Варіа-

тивна частина «робочих матеріалів» поділена на три підрозділи, що відпові-

дають трьом компонентам методичної діяльності учителя фізики і мають від-

повідні назви. Зокрема, підрозділ «проектувальна діяльність» містить влас-

норуч розроблені студентом конспекти уроків, комп’ютерні презентації до 

них тощо. Підрозділ «виконавська діяльність» містить диски із аудіо- та віде-

озаписами уроків, проведених студентом під час ділової гри, навчальної та 

активної педагогічної практик. До підрозділу «рефлексивна діяльність» 

включено матеріали рефлексії (аналізи відвіданих уроків, самоаналізи прове-

дених уроків, есе тощо). Розділ «досягнення» вважається найскладнішим; він 

містить бланки оцінювання, взаємооцінювання й самооцінювання; контроль-

ні роботи; сертифікати, грамоти, інші нагороди; ксерокопії з оцінками із залі-

кової книжки студента; презентації власних досягнень; звіти тощо. Необхідно 

відмітити, що остаточний варіант оформлення методичного портфоліо має 

включали три обов’язкові елементи: а) супровідний лист «власника» з описом 

мети, призначення і короткого опису методичного портфоліо; б) зміст мето-

дичного портфоліо з переліком його основних елементів; в) самоаналіз і пог-

ляд в майбутнє [1].  

Позитивний досвід автора з використання даного портфоліо у методич-

ній підготовці майбутніх учителів фізики протягом кількох років доводить йо-

го доцільність та ефективність. 
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