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Портфоліо як система інноваційної оцінки
	
Сучасні освітні технології, що забезпечують особистісний розвиток студентів за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності у навчальному процесі, можна розглядати як ключову умову підвищення якості освіти, зниження навантаження та більш ефективного використання навчального часу. 
До таких сучасних освітніх технологій можна віднести і систему інноваційної оцінки „портфоліо”. 
Портфоліо (в широкому сенсі цього слова) — це спосіб фіксування, накопичення і оцінки індивідуальних досягнень студента в певний період його навчання. Портфоліо активно використовується в зарубіжних системах освіти.
Ідея застосування портфоліо в навчальному процесі походить зі Сполучених Штатів Америки, де вона виникла у 80-х роках ХХ ст. та набула найширшого розвитку на початку 90-х. Йде мова навіть про „портфоліоманію”, що охопила світ освіти. Крім Сполучених Штатів Америки та Канади ідея портфоліо стає все більш популярною в Європі та Японії.  Її називають одним з трьох основних трендів (curricularen "Toptrends") сучасної освіти. 
Як альтернативний спосіб оцінювання щодо традиційних форм (тест, екзамен) портфоліо дозволяє вирішити два основні завдання:
• прослідкувати індивідуальний прогрес студента, досягнений ним в процесі отримання освіти, що свідчить про конкретний індивідуальний розвиток за певний відрізок часу, причому без прямого порівняння з досягненнями інших студентів;
• оцінити його освітні досягнення і доповнити (замінити) результати тестування і інших традиційних форм контролю.
Метод оцінювання за допомогою портфоліо використовується у навчанні, що базується на компетентнісному підході. Портфоліо розглядається як вид так званого «аутентичного оцінювання», що використовується, передусім, в практично-орієнтованій освіті: оцінюється рівень сформованості умінь і навичок в ситуації, максимально наближеній до реального життя. У навчанні на основі компетентнісного підходу аутентичне оцінювання виявляє рівні сформованості компетентностей.
Портфоліо не лише є сучасною ефективною формою оцінювання, але і допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання, зокрема:
підтримувати високу навчальну мотивацію студентів;
	заохочувати їх активність і самостійність, розширювати можливості навчання і самонавчання;
	розвивати навички рефлексивної і оціночної (самооціночної) діяльності студентів;
	формувати уміння вчитися: ставити цілі, планувати и організовувати власну навчальну діяльність;
	сприяти індивідуалізації (персоналізації) освіти студентів;
	закладати додаткові передумови та можливості для успішної соціалізації. 
Педагогічна філософія портфоліо передбачає:
	зміщення акценту з того, що студент не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з даної теми, розділу, предмету;
	інтеграцію кількісних і якісних оцінок;
	посилення ролі самооцінки.

Основна суть портфоліо –  «показати все, на що ти здатний».
Запровадження портфоліо підвищує навчальну активність студентів, рівень усвідомлення ними своїх цілей і можливостей, що дозволяє зробити вибір подальшого напряму і форми навчання студентів правильними і відповідальними.

