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Оксана Онопрієнко 
 

ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
УЧНІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 
Запровадження компетентнісного підходу в шкільну освіту 

зумовлює потребу у науковому і методичному осмисленні побудови змісту 
й організації навчального процесу в початковій школі. У зв’язку з цим 
набуває актуальності забезпечення системи початкової освіти 
відповідними засобами контролю результатів навчальної діяльності мо-
лодших школярів. 

Проблема реалізації компетентнісного підходу перебуває в центрі 
уваги вітчизняних і зарубіжних учених. У методологічних розробках 
О.Г. Бермуса, В.В. Краєвського, О.М. Новикова, О.Я. Савченко, А.В. Ху-
торського розкривається сутність компетентнісного підходу до побудови 
освіти. Ключові й міжпредметні компетентності як результат навчання уч-
нів виділено в працях В.М. Блінова, І.Я. Зимньої, Є.О. Іванової, О.І. Поме-
тун, І.С. Сергеєва, С.Є. Шишова. Окремі питання оцінювання освітніх ре-
зультатів на засадах компетентнісного підходу відображено в науково-
методичних публікаціях В.В. Вороніної, О.Г. Матвієвської, О.Г. Рубіна, 
О.В. Чиндилової, проте, вони викладені в контексті організації навчання 
учнів основної школи. 

Новизна методологічних і теоретичних засад побудови навчального 
процесу в початковій ланці освіти зумовлює визнання в якості об’єкта кон-
тролю інтегрований результат навчальної діяльності учнів. У зв’язку з цим 
виникає потреба поєднання традиційних засобів контролю навчальних до-
сягнень з інноваційними, серед яких – учнівські портфоліо. 

У межах цієї статті зосередимо увагу на характеристиці результів 
навчання молодших школярів; розкритті сутнісних ознак учнівських порт-
фоліо, їх видів і структури; технології роботи з портфоліо. 

Відповідно до сучасної освітньої парадигми навчально-виховний 
процес спрямований на освітній результат, що розглядається як здатність 
учня орієнтуватися у динамічному і мінливому інформаційному просторі, 
приймати обґрунтовані рішення і розв’язувати життєві проблеми на основі 
здобутих знань, умінь, особистого досвіду. «Важливо, що компетентнісний 
підхід дозволяє у результатах задіяти суб’єктність, досвід учня, що охоп-
лює ті складові якості освіти, які лише декларувались, а насправді не ви-
ступали об’єктом контролю» [1, с. 1]. 

Згідно проекту нової редакції Державного стандарту початкової 
загальної освіти, метою навчання виступає формування в учнів ключових і 
предметних компетентностей [3]. Ця мета досягається шляхом реалізації 
змісту навчання, визначеного Стандартом за предметними галузями і кон-
кретизованого навчальними програмами у вимогах до навчальних досяг-
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нень молодших школярів. 
Предметоутворювальним компонентом змісту початкової освіти є 

загальнокультурні знання про дійсність, які відображаються у вигляді тер-
мінів, уявлень, понять, законів, залежностей, властивостей, взаємозв’язків 
тощо. Це базові елементи складніших знань, які підлягатимуть засвоєнню 
учнями в основній школі. Зазначені компоненти знань застосовуються від-
повідними способами діяльності. Учні оволодівають ними в процесі на-
вчання кожного предмета, тобто у них формуються предметні уміння і на-
вички. Уміння і навички – це обов’язкові компоненти змісту навчального 
предмета, які виявляються в різних видах діяльності. Уміння характеризу-
ють здатність учня виконувати певні види діяльності на основі засвоєних 
знань, використовувати раніше набутий досвід. Прості уміння при достат-
ньому вправлянні трансформуються у навички діяльності – здатність ви-
конувати певні дії автоматично, без покрокового контролю. 

Важливим компонентом змісту, контекстно пов’язаним із реалізаці-
єю компетентнісного підходу до побудови освіти, є досвід творчої і пошу-
кової діяльності учнів у виявленні життєвих проблем і пошуку способів їх 
розв’язування. Досвід діяльності розуміємо як актуальну для молодшого 
школяра інформацію, яка, по-перше, стала надбанням особистості; по-
друге, відклалася у резерв довготермінової пам’яті; по-третє, знаходиться у 
стані постійної готовності до застосування у конкретних життєвих ситуа-
ціях. На практиці цей компонент змісту реалізується, наприклад, у процесі 
розроблення учнями і вчителями міжпредметних навчальних проектів. 

Новою складовою змісту освіти є досвід емоційно-ціннісного став-
лення. Він включає когнітивні емоції – специфічні переживання учнів, які 
виникають під час навчання. Це відчуття здивування, здогадки, перекона-
ності, сумніву, задоволення від пізнання нового, подолання проблеми, ре-
зультатів своєї праці. Вони не лише з’являються у процесі навчальної дія-
льності, але й впливають на неї – залежно від мотивів оцінюють її успіш-
ність або неуспішність. Емоційно-ціннісне ставлення здебільшого нале-
жить до сфери самооцінювання, яке безпосередньо впливає на формування 
самоповаги, впевненості учня в собі або, навпаки, зневіру у своїх силах і 
можливостях. Від цих якостей значною мірою залежить перебіг розумових 
процесів, пов’язаних із удоволенням пізнавальних потреб; вони визнача-
ють успішність учня у навчанні, його спроможність розкривати й форму-
вати власні здібності. 

Таким чином, знання, уміння, навички, досвід здійснення способів 
діяльності й емоційно-ціннісного ставлення у сукупності є показниками 
компетентності учнів, вони відображають заплановані результати навчан-
ня. Як зазначалося вище, компетентнісний підхід зорієнтовує контроль на 
інтегровані результати навчальної діяльності, а не окремі елементи, які 
формуються у процесі навчання. До того ж, компетентність як цілісне осо-
бистісне утворення виявляється у конкретній проблемній ситуації. Отже, 
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провідним завданням нині постає формування й розвиток здатності учня 
застосовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності. Їх реалізація 
зумовлює відбір таких засобів оцінювання, щоб «налаштуватися не на ре-
продуковану учнем інформацію, а на створений ним самостійний продукт, 
що має вжиткову цінність» [2, с. 41]. 

Одним із ефективних засобів контролю, зорієнтованим на продукт 
навчання, і таким, що доповнює традиційні засоби, виступає портфоліо. 
Саме поняття запозичено в педагогіку з галузі бізнесу. Воно означає – 
перелік (коротке портфоліо) або збірку (розгорнуте портфоліо) виконаних 
робіт і напрацювань певної особи або компанії. 

Учнівське портфоліо визначимо як колекцію робіт і результатів, яка 
демонструє зусилля учня, його прогрес і досягнення в освітньому процесі 
за певний період навчання. Це форма організації зразків і продуктів навча-
льно-пізнавальної діяльності школяра, а також відповідних інформаційних 
матеріалів із зовнішніх джерел, призначених для аналізу, кількісної і якіс-
ної оцінки рівня досягнень конкретного учня й подальшої корекції процесу 
навчання. 

На відміну від звичних засобів контролю результатів навчання, 
портфоліо містить об’єктивніші дані, які показують різнобічну діяльність 
учня: його участь у гуртковій роботі, у суспільно-корисних справах, в 
олімпіадах, навчальних проектах. Такий зміст портфоліо дозволяє 
школяреві не лише самоствердитись у колективі ровесників, а й 
усвідомити свої можливості, визначити пріоритети, спланувати подальше 
навчання. 

Основними характеристиками учнівських портфоліо є такі: 
відображають освітні результати учнів відповідно до нормативних 
документів; зосереджені як на навчальному процесі, так і на сформованих 
компетенціях; засвідчують володіння різними способами діяльності; 
містять роботи, які демонструють використання різноманітних методів і 
прийомів навчання; включають зразки робіт і зафіксовані результати 
оцінювання цих робіт самим учнем, учителем, батьками. 

Портфоліо виконують модельну функцію – показують динаміку роз-
витку особистості школяра по відношенню до виявлених результатів; його 
ставлення до навчання; результати самореалізації; особливості загальної 
культури, властивості інтелекту; індивідуальні можливості, здатності й 
інтереси; допомагають здійснювати рефлексію і самооцінювання учнем 
власної діяльності [4]. Це дидактичний засіб, який дозволяє реалізувати 
ідею індивідуалізації навчання, оскільки відображає пізнавальну 
активність учня, відповідність наявного стану запроектованій траєкторії 
розвитку. 

Учнівські портфоліо особливо актуальні з огляду на те, що учня виз-
нано головним учасником освітнього процесу. Найчастіше цей засіб кон-
тролю використовується у допрофільній і профільній підготовці учнів 
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середньої школи. Проте, зважаючи на необхідність реалізації ідеї 
наступності у навчанні, виникає потреба ознайомити зі способами укла-
дання портфоліо й молодших школярів. 

Педагогічні цілі створення портфоліо у початковій школі можуть бу-
ти такими: стимулювати навчально-пізнавальну активність учня; формува-
ти у нього мотивацію учіння; заохочувати до самостійної пізнавальної 
творчої діяльності; розширювати можливості навчання і самонавчання; ви-
робляти навички самоконтролю й самооцінювання; формувати вміння учи-
тися (ставити мету, планувати й організовувати власну діяльність, презен-
тувати її результати); виховувати відповідальність, обов’язковість, 
охайність у роботі, впевненість у власних можливостях; здійснювати 
соціалізацію учня. 

Залежно від мети створення портфоліо бувають різних видів: 
портфоліо-власність, портфоліо-звіт, портфоліо презентації та ін. 

За змістом, на нашу думку, прийнятними для початкової школи є 
такі види учнівських портфоліо. 

Портфоліо досягнень. Спрямоване на підвищення власної значущос-
ті учня і відзначення його успіхів. Вміщує колекцію матеріалів, які відо-
бражають рівень володіння учнем знаннями й уміннями з певного предме-
та, досвід творчої і соціальної діяльності. Це можуть бути похвальні листи 
та грамоти за навчальні досягнення, дипломи за участь у культурно–
масових заходах, подяки, медалі, інші відзнаки. 

Портфоліо розвитку. Розкриває динаміку особистісного розвитку уч-
ня, допомагає простежити результативність його діяльності в кількісному і 
якісному вимірах. Містить матеріали, які відображають прогрес школяра в 
освітньому процесі. Це достовірне ілюстрування успіхів і проблем, необ-
хідне для постановки педагогічної мети щодо індивідуального розвитку 
школяра в подальшому навчанні. До такого портфоліо добираються само-
стійні, контрольні й творчі роботи учня (перекази, твори, малюнки, пороб-
ки тощо), які демонструють зміни в розвитку протягом визначеного термі-
ну (місяця, семестру, навчального року, всього навчання у початковій 
школі). 

Портфоліо теми. Показує роботу учня у процесі вивчення певної те-
ми, отже, його зміст безпосередньо залежить від конкретних цілей вивчен-
ня предмета. До цього портфоліо вносяться завдання за темою, виконані 
учнем в урочний та позаурочний час; завдання, які виконані самостійно 
поза навчальною програмою (наприклад, підвищеної складності); виготов-
лені учнем наочні посібники за темою; копії текстів, дібраних і прочитаних 
учнем під час вивчення теми; роботи з інших предметів, у яких учень зміг 
застосувати набуті знання і вміння з цієї теми, описи практичних ситуацій; 
матеріали тематичної перевірки навчальних досягнень; оцінки за кожну 
виконану роботу; листки самоконтролю з описом того, що учень не розу-
міє з даної теми; висновки, зроблені батьками під час контролю навчання 
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дитини. 
Портфоліо проектної діяльності. Демонструє мету, хід і результат 

розв’язання проблеми під час роботи над навчальним проектом. Склада-
ється з візитної картки проекту із зазначенням творчої теми, задуму, мети; 
листка планування проекту; критеріїв оцінювання проектної діяльності; ді-
браних матеріалів за проблемою; матеріалів презентації результату. 

Таким чином, учнівські портфоліо будь-якого виду є одночасно фо-
рмою, процесом організації і технологією роботи учня з продуктами його 
пізнавальної, творчої, дослідницької і проектної діяльності, призначеними 
для публічного показу, аналізу, оцінювання, розвитку рефлексії, усвідом-
лення результатів власної роботи. 

Учнівські портфоліо не мають сталої, остаточно визначеної структу-
ри. Вона передусім залежить від мети створення. Оскільки портфоліо нами 
розглядається як засіб контролю індивідуальних результатів навчання мо-
лодших школярів, то вони створюються для відстеження динаміки розвит-
ку учня та його навчальних результатів. Пропонуємо укладати портфоліо з 
таких розділів: «Мій портрет» (самопрезентація); «Скарбничка» 
(інформація); «Творчий доробок» (робочі матеріали); «Досягнення» 
(матеріали, які демонструють успіхи учня). 

Перший розділ – «Мій портрет» – містить інформацію про автора 
портфоліо, його ставлення до навчання і до себе самого. Може включати 
рубрики: «Моя сім’я», «Мої друзі», «Світ моїх захоплень», «Мій клас» то-
що. До розділу можна віднести анкети, фотографії, малюнки, «асоціативні 
павутинки», ессе тощо. 

До «Скарбнички» входять готові матеріали інших авторів, дібрані 
учнем самостійно й використані під час створення портфоліо, – інформа-
ційні довідки, художні або публіцистичні тексти, пам’ятки, схеми, вирізки 
з журналів, статті з Інтернету, ілюстрації, ксерокопії документів, статисти-
чні дані тощо. Одна частина дібраної інформації може використовуватись 
у роботі, інша – перейти до «архіву». 

Розділ «Творчий доробок» укладається з матеріалів, безпосередньо 
пов’язаних із призначенням портфоліо й особисто створених учнем. Це йо-
го творче надбання – плани, щоденники спостережень, описи дослідів, 
самостійно складені таблиці чи діаграми, результати тематичних і 
підсумкових контрольних робіт або самі роботи, малюнки, авторські тво-
ри, буклети тощо. Матеріали цього розділу доповнюються стислим комен-
тарем про процес і мету його створення й позначаються датою заповнення. 

До розділу «Досягнення» учень відносить матеріали, які відобража-
ють найвагоміші результати його праці, підтверджують успіхи. 

Зауважимо, що кількість розділів, а також їх тематика можуть бути 
різними й визначаються у кожному окремому випадку. 

У початковій школі структуру портфоліо допомагає визначати вчи-
тель; це не стільки пов’язано з недостатнім досвідом молодшого школяра, 
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як із необхідністю одержати необхідну для роботи педагога інформацію. 
Учитель виконує роль координатора – він зорієнтовує учня на такий зміст, 
що якнайкраще відобразить рівень інтелектуального, комунікативного, 
творчого розвитку, а також володіння різноманітними способами діяльнос-
ті під час створення освітнього продукту. 

У зв’язку з цим, до започаткування портфоліо педагог з’ясовує: чи 
придатний певний етап навчального процесу для використання такого за-
собу контролю; якими мають бути вимоги до портфоліо, щоб на основі йо-
го матеріалів визначити прогрес учня у навчанні; чи є можливість і бажан-
ня додатково витрачати час на консультації для кожного учня, вносити ко-
ментарі щодо їхньої роботи; які матеріали з даного курсу будуть 
обов’язковими в портфоліо, а які – учень обиратиме сам; яких умінь, необ-
хідних для організації портфоліо, бракує в учнів, як компенсувати цей 
брак; скільки часу необхідно витратити для роботи на кожному етапі орга-
нізації портфоліо; які критерії запропонувати учням для успішного вико-
нання роботи та її презентації; коли і в який спосіб буде відбуватися пре-
зентація портфоліо; яким буде подальше використання учнівських робіт. 

Учнівське портфоліо є власністю учня, тому він бере безпосередню 
участь у прийнятті рішення про його зміст і переміщення матеріалів з од-
ного розділу в інший. Оскільки це важливий мотивуючий фактор навчан-
ня, то за будь-якої структури він організовується таким чином, щоб шко-
ляр найповніше продемонстрував свій прогрес. 

Організація роботи над укладанням портфоліо здійснюється за такою 
схемою: 

1. Мотивація до створення портфоліо. 
2. Визначення мети створення портфоліо і його виду. 
3. Планування змісту портфоліо, формулювання назв розділів. 
4. Визначення обов’язкової частини портфоліо відповідно до його 

мети. 
5. Вироблення критеріїв оцінювання портфоліо. 
6. Визначення способу презентації доробку. 
7. Виконання роботи. 
8. Публічна презентація портфоліо, оцінювання. 
Важливо, щоб у процесі організації портфоліо учень навчався само-

стійно відбирати необхідні матеріали, вносити їх до відповідних розділів. 
Він має спробувати докласти зусилля, оскільки більшу педагогічну вар-
тість має осмислення самим школярем власних досягнень. 

Це саме стосується й оцінювання портфоліо. Ним передбачається 
аналіз й оцінювання процесу й характеру роботи над доробком за визначе-
ними критеріями. Оцінюванню можуть підлягати окремі рубрики, всі роз-
діли, остаточний варіант портфоліо, його презентація. Критерії оцінювання 
мають бути відомі учню, узгоджені з ним. 

Таким чином, учнівські портфоліо як засіб контролю результатів на-
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вчання впливають на освітній процес – вони не лише адекватно відобра-
жають реальні досягнення школярів, а й водночас забезпечують підвищен-
ня якості навчання. Їх педагогічна цінність полягає в особливих можливос-
тях забезпечити активність, емоційність і цілеспрямованість учнів у навча-
льній діяльності; створити сприятливі умови для осмислення ними моти-
вів, цілей і прийомів навчання; розширити й поглибити сферу застосування 
навчального досвіду. Реалізація описаних вимог до організації учнівських 
портфоліо дозволить удосконалити процес контролю результатів навчання 
молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бібік Н. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти 
/ Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 1–4. 

2. Голуб Г. В. Портфолио в системе педагогической диагностики // 
Г. В. Голуб, О. В. Чуракова // Школьные технологии. – 2005. – № 1. – 
С. 181–195.  

3. Державний стандарт початкової загальної освіти (Проект) // Початкова 
школа. – 2010. – № 8. – С. 1–17. 

4. Загвоздкин В. К. Портфель индивидуальных учебных достижений – 
нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки / В. К. За-
гвоздкин // Школьные технологии. – 2004. – № 3. – С. 179–185. 

5. Новикова Т. Г. Нужен ли портфолио российскому школьнику? / 
Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков // Методист. – 2004. 
– № 5. – С. 41–49. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования / под. ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2001. – 272 с. 

7. Пейп С. Дж. Учебные портфолио – новая форма контроля и оценки 
достижений учащихся / С. Дж. Пейп, М. А. Чошанов // Директор шко-
лы. – 1998. – № 3. – С. 75–82. 

8. Прутченков А. С. Портфолио: типичные ошибки и затруднения / 
А. С. Прутченков, Т. Г. Новикова, М. А. Пинская // Народное образо-
вание. – 2005. – № 2. – С. 71–79. 

9. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / 
Г. К. Селевко. – Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

10. Шерстова Е. В. Ученическое портфолио / Е. В. Шерстова // Интернет-
журнал «Эйдос». – 2007. – 5 июля. http://www.eidos.ru/journal/ 
2007/0705–7. htm. 
 
 

http://www.eidos.ru/journal/

