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Порядок денний: 

1. Про електронне портфоліо сучасного вчителя: презентація, сайт. Головні 

професійні якості педагога. Педагогічні вміння вчителя-філолога. 

2. Про участь студентів – полоністів у різноманітних вебінарах, тренінгах, 

курсах на навчальних платформах. 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Про електронне портфоліо сучасного вчителя: презентація, сайт. Головні 

професійні якості педагога. Педагогічні вміння вчителя-філолога. 

1. ВИСТУПИЛИ: 

1. Горячок І.В., яка повідомила про сучасна школа потребує вчителя, який 

творчо думає, володіє новітніми методиками й технологіями освіти, постійно 

навчається, вміє прогнозувати кінцевий результат своє діяльності. Сьогодні 

існує багато підходів до формування у педагога навичок самооцінки. Один із 

них – ведення електронного портфоліо як способу фіксації та накопичення 

матеріалів, які демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння 

вирішувати завдання своєї професійної діяльності та рівень активності 

педагога у всіх видах роботи. Вчителю його професійне портфоліо потрібне 

для того, аби проаналізувати і узагальнити свою роботу; відобразити динаміку 

свого професійного росту; представити досвід своєї роботи найбільш повно і 

ефективно. Є такі види портфоліо: 

 



Електронні – створюються на комп’ютері офлайн (папка з файлами, диск) або 

в онлайні (власний сайт, блог); паперові – у вигляді звичайної папки. За 

наповненням портфоліо буває: портфоліо досягнень – зібрання усіх ваших 

сертифікатів, нагород, дипломів, подяк та інших документів, що 

підтверджують успіхи та досягнення; тематичне портфоліо – структуроване 

портфоліо, матеріали в якому згруповані за розділами (наприклад, навчальна 

діяльність, позаурочна діяльність, самоосвіта); портфоліо-звіт – являє собою 

звіт про завершену роботу. Таке портфоліо може складатися по завершенню 

роботи пришкільного табору, предметного тижня тощо; комплексне 

портфоліо являє собою поєднання усіх видів портфоліо. 

2. Карапозюк Уляна, яка зазначила, що очевидно, найгнучкішим засобом 

представлення досвіду роботи вчителя є особистий блог чи сайт-візитка, які 

відносно легко можна створити на платформі Blogger, Wix або GoogleSites.  

Однак, існує і ще легший варіант-lite - за допомогою сервісу створення 

тематичних колекцій Wakelet. Оскільки він дозволяє зберігати посилання 

практично на будь- які матеріали, то майже ідеально підходить для створення 

особистого портфоліо, яке приємно і зручно переглядати і яким до того ж 

легко поділитися і навіть вбудувати, наприклад, в сайт вашого навчального 

закладу. 

IІ. СЛУХАЛИ: 

1. Про участь студентів- полоністів у різноманітних вебінарах, тренінгах, 

курсах на навчальних платформах. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Страшнюк Аліна, яка повідомила про можливості для студентів 

спеціальності «Середня освіта. Польська мова та література. Українська 

мова та література» підвищувати свій рівень знань та вмінь, у мережі 

існує велика кількість платформ, де можна здобувати освіту чи 

розширювати кругозір абсолютно безкоштовно та не виходячи з дому. 

Prometheus -  одна з найбільших українських освітніх платформ масових 

відкритих онлайн-курсів. На ній розміщуються курси як від українських 

спеціалістів, так і переклади іноземних освітніх програм. EdEra  - ще 

одна українська студія онлайн освіти. Команда платформи створює 

онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги. 

Освітній проєкт «На Урок» має різноманітне наповнення: методичні 

матеріали для вчителя, статті, онлайн-навчання, конкурси. 

2. Вітковська Вікторія, яка доповнила перелік ресурсів, зокрема 

інформацією про освітній проєкт “Всеосвіта” – це сучасна платформа, 

яка допомагає вчителям професійно зростати та підвищувати 



педагогічну майстерність. Тут є всі необхідні інструменти для 

організації дистанційного навчання, безкоштовна онлайн-бібліотека 

методичних матеріалів, розробки для розвитку й навчання учнів будь-

якого віку. Тут можна підвищувати кваліфікацію за допомогою 

вебінарів, курсів, семінарів, створювати авторські тести, реєструвати 

учнів на олімпіади та конкурси, завантажувати безкоштовні методичні 

матеріали з онлайн-бібліотеки, творчі розробки для учнів будь-якого 

віку, вести персональний блог тощо. Є-мова – це освітня платформа 

громадської організації «Український світ», яка має на меті створити 

українськомовний культурний простір. На цій платформі ви можете 

знайти курси як з вивчення та популяризації української мови, так і 

курси культурно-просвітницького характеру та курси підвищення 

кваліфікації вчителів. Понад те, ви можете пройти тест на визначення 

рівня української мови та замовити онлайнове навчання для себе чи для 

колег. 

2.  Станіславова Л.Л. зазначила, що подібна інформація може сприяти 

розвиткові таких компетентностей, як здатність до організації різних форм і 

способів навчальної, методичної, наукової, творчої та інших видів діяльності,  

що певним чином стосуються філології і педагогіки; здатність критично 

осмислювати історичні надбання та новітні досягнення науки. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити власне портфоліо на платформі Blogger, Wix або GoogleSites. 

2. Інформувати студентів-полоністів про особливості створення портфоліо. 

3. Членам гуртка «Педагогічна майстерня філолога»  здіснити підвищення 

кваліфікації та розвиток  необхідних компетентностей майбутнього фаху на 

освітніх платформах і представити відповідні сертифікати. 

 

Керівник гуртка      Інна ГОРЯЧОК 

Староста гуртка      Анастасія БОЙКО 




