
ТВОРЧИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА/ПОРТФОЛІО 

 

З чого починати 

 

• якомога точніше сформулювати звіт, самокритично оцінивши свої 

можливості і здібності;  

• визначити вигляд і структуру звіту, види і критерії оцінки;  

• зібрати наявні документи та матеріали і розташувати їх у певному 

порядку;  

• скласти перелік;  

• усі документи повинні бути датовані, у них повинні бути вказані 

посади і звання рецензентів, авторів рекомендацій;  

• вказати джерела використаної для роботи інформації, описати засоби і 

методи роботи.  

 

Загальні вимоги до оформлення  

 

• Загальна кількість сторінок/слайдів 10-25 шт.  

• Наявність титульного слайду/сторінки з назвою теми, автора, дати. 

• Наявність змісту, бажано з відповідними гіперпосиланнями.  

• Чітка структура кожного слайду (зручність сприйняття інформації).  

• Оптимальність обсягу інформації (уникати перевантаження 

інформацією).  

• Дотримання принципу системності у відбору інформації.  

• Наявність для кожної сторінки: заголовків, дати у нижньому 

колонтитулі.  

• Єдиний стиль в оформленні.  

• Час на публічне представлення – 10 хвилин.  

• У разі необхідності розміщення великої кількості грамот, фотографій 

тощо, винесіть їх до окремої сторінки.  

  



ТРАДИЦІЙНИЙ ВМІСТ ЗВІТУ 

І розділ. Візитна картка  

• Прізвище, ім'я, по батькові  

• Фотографія  

• Предмет, що викладається.  

• Стаж роботи  

• Категорія, розряд  

• Педагогічне кредо  

• Назва навчального закладу  

• Система або технологія, в якій працюєте  

II розділ. Освіта  

У даному розділі міститься інформація про освіту і підвищення кваліфікації:  

• назва навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність;  

• назва курсу, рік проходження курсової підготовки, установа; 

• свідоцтва, сертифікати і дипломи, що підтверджують підвищення 

кваліфікації.  

III розділ. Дидактичні розробки.  

У даний розділ можуть бути поміщені матеріали по наступних напрямах:  

• авторські програми: з предмету, факультативів і гуртків;  

• елементи педагогічних технологій;  

• конспекти відкритих занять;  

• матеріали обміну досвідом (апробація, перелік публікацій).  

IV розділ. Методична робота  

У даному розділі відбивається робота педагога в методичних об'єднаннях, 

радах, комісіях, проблемних творчих групах, співпраця з методичним 

центром, інститутами підвищення кваліфікації, ВНЗ та ін.  

V розділ. Позанавчальна діяльність  

У даному розділі знайде віддзеркалення робота викладача з підготовки 

студентів до різних конкурсів, олімпіад, фестивалів, а також організація 

екскурсій, і інших заходів, що підвищують інтерес студентів до предмету.  

VII розділ. Результативність участі в професійних конкурсах  

• Рівень  

• Назва  

• Результат  

VIII розділ. Нагороди і досягнення. 


