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Європейське мовне портфоліо як засіб розвитку сучасної особистості-у процесі 

навчання 

 

За всіх часів професія вчителя була дуже важливою.Завдяки професійній 

діяльності не переривається зв`язок поколінь.У процесі взаємодії вчителя і учня 

народжуються нові ідеї, формуються духовні і матеріальні цінності,творчий 

потенціал особистості. 

В умовах модернізації системи освіти важливого значення небуває розуміння 

вчителем того,що наслідки педагогічної праці залежать від рівня його 

майстерності. 

 

Учитель в школі це координатор і консультант,тобто особа,яка,навчаючи учнів 

учитися, скеровує їх у русло самостійної роботи,створює для цієї роботи 

умови,координує її і дозволяє учням побачити свої досягнення. 

 

Учитель вчиться все життя.рівень професійної компетентності вчителя-це його 

знання,уміння,осоьистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним 

мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна 

компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. 

 

Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватися у мінливих 

життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та 

вміння, впроваджувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення,творчо 

мислити,уміти добувати і переробляти інформацію,застосовувати її для 

розвитку та самовдосконалення.Керований навчальний процес із реальним 

прогнозованим результатом є інноваційною діяльністю в освітв.І якраз метод 

мовного портфоліо є дієвим інструментом навчання іноземних мов і 

формування учнівської автономії в навчанні. 

 

Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те ,що навчаючи 

дітей, рацює переважно вчитель-це думка В.Сухомлинського.Праця учня, який 

роками сидить мовчки за партою, слухає вчителя і  намагається запам`ятати 

те,що йому говорять,не може забезпечити ні повноцінного формування 

особистості,ні радості від успіхів.У навчально-виховному процесі повинні діяти 

два суб`єкти, стосунки між якими носять характер співробітництва.І саме 

завдяки портфоліо з`явилася можливість вивчити ідеї,інтереси, звички, 

здібності і ставлення до навчальних цілей, встановити цілі самокерування і 

самовдосконалення. Портфоліо походить від англійського слова 

портфель,папка-це папка документів учня з навчального предмета, який 

ведеться при педагогічному супроводі вчителя. 

 

Мовний портфоліо (English Language Portfolio) розроблений Лінгвістичним 

Комітетом Ради Європи з метою стандартизації вимог до вивчення, викладання 



й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами 

європейських країн, було презентовано в Україні в 2003 році після 

опрацювання у 15-ти країнах Європейського Союзу.Метою Європейського 

Мовного Портфоліо є на основі зібраної учнем інформації про власну 

успішність і зразків учнівських робіт продемонстрував вчителям,батькам, 

адміністрації школи ступінь сформованості мовних та мовленнєвих умінь і 

навичок на даний момент, якісне зростання в навчанні з предмета. 

 

Першим компонентом МП є мовний паспорт (Language Passport), що 

підсумовує досягнення у вивченні мови та самооцінку учнем власних 

мовленнєвих компетенцій.Мовний паспорт містить:фото учня,анкетні дані 

учня,особисту інформацію,критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, 

власну самооцінку володіння іноземною мовою. 

 

 Другим обов`язковим компонентом МП є мовна біографія(Language 

Biography),яка використовується,щоб установити цілі, перевірити власні 

досягнення в навчанні.Мовна біографія містить:план роботи зпредмета на 

тему(семестр,рік), табель оцінювання вчителем рівня володіння учнем 

іноземною мовою, табель самооцінки учнем власних досягнень,учні мають 

право вибрати тему згідно з їх інтересами,рівнем володіння іноземною 

мовою,тобто є особистісно зорієнтованим.Це можуть бути біографії кумирів, 

сучасні пісні англійською мовою та їх переклад,тощо… 

 

Третім обов`язковим компонентом МП є мовне досьє(Dossier)У ньому учень 

збирає зразки своїх творчих робіт та свідчення у вивченні іноземної 

мови.Мовне досьє має включати:творчі проекти учнів,доповіді з 

теми,кросворди з вивчених тем. 

 

Політ фантазії учнів необмежений.освітній процес не припиняється після 

досягнення якогось рівня.накопичуючи й аналізуючи свої практичні досягнення 

за методом портфоліо, учень застосовує набуті знання і оцінює свою діяльність. 

 

Мовний портфоліо розроблено зметою:стимулювати вивченя людиною 

іноземної мови,зробити процес вивчення мови прозорим та ясним, ставити 

перед собою задачі і розв`язувати їх,розвивати творчі здібності учнів. 

 

Ми вибрали професію вчителя і повинні йти в ногу з часом і настроювати своїх 

дітей на успішне, творче і щасливе життя. 

Використані джерела інформації: 

1.О.Карпюк Портфоліо для всіх і кожного.Іноземні мови в навчальних закладах 

№5-6 2007 

2.С.Мороз Співробітництво вчителя і учня під час навчання ІМ Англійська 

мова та література №14 2007 

 

 



I.       Answer the following questions: 

1. Where do the British Isles lie? 

2. What islands form the group of the British Isles? 

3. What countries make the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? 

4. What are the capitals of these countries? 

5. What ocean and seas is Great Britain washed by? 

6. Where is Northern Ireland situated? 

7. What is the highest mountain in Great Britain? 

8. What is the longest river of Great Britain? 

9. What river does London stand on? 

10. What is the climate of Great Britain? 

11. What is the population of Great Britain? 

12. What are the main branches of Great Britain? 

13. Who is officially the heard of the state in Great Britain? 

14. How many Houses does the British Parliament consist of? 

15. Which House of Parliament is elected by people? 

16. What political parties are there in Great Britain? 

17. What party is in power now? 

18. Who is the Prime Ministry of the country now? 

19. What are the main districts of London? 

20. What is the City? 

21. Where is the Speaker's Corner? 

22. What sights of Westminster do you know? 

23. What is Westminster Abbey? 

24. What can you say about the West End? 

25. What kind of district is the East End? 

26. What can you say about the Tower of London? 

27. Who is buried in Westminster Abby? 

28. What holidays of Great Britain do you know? 

29. When was London founded? 

30. What is the name of the present British Queen? 

31. What is the best-known football club in England? 

32. What is the symbol of England? 

33. What is the Union Jack? 

34. What street in London is called "newspaper street"? 

35. What is the favourite hot drink in Britain? 

 


