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Портфо́ліо (від італ. portafoglio — «портфель») — збірка (широке портфоліо) 

виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії). 

Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне 

портфоліо, в свою чергу, може зберігатись локально (бути доступним лише 

визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу — 

для користувачів. 

Портфоліо — 

це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень

 за певний проміжок часу. 

Призначення портфоліо 

— накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, предста

влення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу. 

Завдання: 

• проаналізувати і узагальнити свою роботу; 

• відобразити динаміку свого професійного росту; 

• представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно. 

Функції портфоліо: 

• діагностична — фіксує зміни за певний проміжок часу; 

• змістовна — розкриває спектр виконуваних робіт; 

• розвиваюча — забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти; 

• мотиваційна — відзначає результати діяльності; 

• рейтингова — дозволяє виявити кількісні і якісні індивідуальні 

досягнення. 

Практичне значення портфоліо: 

• атестація в майбутньому; 

• систематизація діяльності власника портфоліо; 

• фактор, який стимулює професійний розвиток. 

Моделі портфоліо: Портфель досягнень (для себе і для інших) Мета 

створення: оцінити прогрес в дослідницькій, професійній 

і творчій діяльності; Портфель-самооцінка (для себе) Мета створення: 

показати прогрес чи регрес в якихось видах чи окремих аспектах професійної 

діяльності Портфель-звіт (для інших) Мета створення: показати успішність і 

доказати прогрес дослідницької, професійної і творчої діяльності 
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Оформлення портфоліо 

Стандартів не існує. Головне — логічна послідовність. Декілька 

рекомендацій: 

• Можна оформити у вигляді файлової папки з заголовками розділів; 

• Кожну роботу, документ, підбірку кладіть в окремий файл; 

• На кожному елементі портфоліо бажано ставити дату, щоб прослідкувати 

динаміку; 

• В друкованому варіанті обов'язково робіть посилання на документи чи їх 

копії, вказавши номер додатку; 

• В електронному варіанті треба оформити гіперпосилання на документи та 

інші матеріали з презентації портфоліо. 
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