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Розділ І. Загальні відомості про викладача (або Візитна картка). 

Цей розділ повинен представити педагога та розкрити процес його 

індивідуального розвитку. У розділі вказують:. 

 Прізвище, ім’я, по батькові педагога. Поруч можна помістити фото педагога, 

за бажанням – сформулювати девіз або педагогічне кредо. 

 Посаду (предмет, який викладається). 

 Категорію, статус викладача. Бажано вказати рік освоєння кожного ступеня в 

професійному зростанні. 

 Назву навчального закладу. 

 Інформацію про освіту (який заклад і коли закінчив педагог, яку 

спеціальність і кваліфікацію має відповідно до диплома). Якщо викладач має 

декілька дипломів – указують усі. 

 Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи (перераховуються навчальні 

заклади, у яких працював педагог).  

 Інформацію про підвищення кваліфікації. У цьому пункті вказуються 

кількість і час проходження курсів підвищення кваліфікації, семінари та тренінги, 

які відвідував викладач у міжкурсовий період. Якщо він був організатором курсів 

або семінарів, – це варто вказати. Вказують також і відвідування курсів, які не 

пов’язані з професією педагога, а стосуються суміжних галузей. 

 Нагороди, грамоти, подяки. Цей пункт містить матеріали, що відображають 

досягнення викладача в різних галузях: копії документів, які засвідчують наявність 

вчених і почесних звань, ступенів, державні нагороди, грамоти, дипломи 

різноманітних конкурсів.  

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність. 

До цього розділу поміщають методичні матеріали, які свідчать про рівень 

професіоналізму педагога. Цей розділ містить: 

 Авторські програми з дисципліни, конспекти відкритих занять, завдання, що 

їх розробив педагог і які отримали громадське визнання. 

 Рукописи кандидатської і докторської дисертацій. 

 Результати творчого звіту, реферату, доповіді, статті. 

 Результати роботи в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних 

творчих групах, співробітництво з методичним центром, Інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, проведення педагогічної практики, участь в 

оргкомітеті і журі олімпіади тощо. 



  Результати проведення експериментальної, дослідницької роботи. 

Результати апробації підручників, посібників, педагогічних програмових засобів. 

 Аналіз програми з предмета та обґрунтування вибору комплекту навчально-

методичної літератури, аналіз підручників. 

 Обґрунтування вибору і використання освітніх технологій. 

 Обґрунтування вибору і застосування засобів педагогічної діагностики для 

оцінки освітніх результатів. 

 Методику використання сучасних освітніх технологій, у тому числі ІКТ в 

освітньому процесі. 

  Інформацію про участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах.  

 Інформацію про участь у методичних і предметних тижнях. 

 Інформацію про організацію і проведення семінарів, круглих столів, майстер-

класів тощо. 

В окремий розділ, за потребою, можна помістити інформацію „Узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду”. Ця проблема може стати й провідною метою 

для укладання Портфоліо. У цьому розділі перераховують і аналізують усі заходи, 

пов’язані з визначеною темою досвіду за вказаний в Портфоліо період: теми й дати 

виступу на педрадах, семінарах, конференціях, публікації у фахових виданнях, 

створені методичні розробки і виконані проекти, курси підвищення кваліфікації, 

які стосуються теми досвіду. 

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності. 

Матеріали цього розділу повинні формувати уявлення про динаміку 

результатів педагогічної діяльності. За допомогою інтерв’ю, співбесіди, 

спостереження, ранжування, анкетування, зрізів знань, аналізу перевірочних і 

творчих робіт необхідно регулярно проводити спостереження за результативністю 

навчально-виховної роботи з предмета. 

У цьому розділі поміщають:  

 Матеріали, що демонструють результати опанування студентами програм з 

предмета і сформованості в них ключових компетенцій з дисципліни. 

 Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за звітний період 

на основі контрольних зрізів, участі вихованців в олімпіадах і конкурсах різних 

рівнів. 

 Результати проміжної підсумкової атестації учнів: відомості про наявність 

медалістів, відомості про вступ до вузів за спеціальністю. 

 Опис творчих робіт студентів. 

  Опис науково-дослідної роботи студентів. 

Розділ IV. Позанавчальна діяльність. 

Розділ повинен містити такі документи: 

 Перелік творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, які 

виконали учнів з дисципліни. 



 Список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів 

тощо. 

 Сценарії позакласних заходів, фотографії, відеозаписи проведених заходів 

(виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо). 

 Програми роботи гуртків, факультативів, елективних курсів тощо. 

 Опис позакласної роботи з предмета. 

 Інші документи. 

Розділ V. Навчально-матеріальна база. 

У цьому розділі міститься виписка з паспорту навчального кабінету (при його 

наявності): 

- перелік словників та іншої довідкової літератури з предмету; 

- перелік наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети і 

т.п.); 

- перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання 

творів і под.); 

- перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний 

процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-

відео-посібники тощо). 

- аудіо- та відеопосібники; 

- презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як 

довідкову літературу 

- інші документи за бажанням викладача. 

Окремим розділом можна помістити інформацію, яка містить опис 

громадської діяльності викладача. Наприклад, членство у профспілці, асоціації 

викладачів історії, керівництво районним/обласним методичним об’єднанням, 

наставництво тощо. 

Велике значення в роботі педагога має його діяльність як класного керівника 

(куратора). До такого розділу можна помістити аналіз результативності роботи з 

батьками й студентами, подати результати діагностик і самоаналіз педагога, опис 

виховних технологій, які використовує наставник під час роботи з студентами 

тощо. 

 


