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ЕЛЕКТРОННІ ПОРТФОЛІО: 

СТАН СПРАВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
 

У праці розглядаються особливості розробки електронних портфоліо, їх роль і 
перспективи використання в навчальному процесі. Проведено порівняльний аналіз 
існуючих програмних систем підтримки та супроводу електронних портфоліо. 
Ключові слова: електроний портфоліо, навчальний процес, програмні системи. 
 
В статьее рассматриваются особенности разработки электронных портфолио, 

их роль и перспективы использования в учебном процессе. Проведен сравнительный 
анализ существующих программных систем поддержки и сопровождения элект-
ронных портфолио. 
Ключевые слова: электронный портфолио, учебный процесс, программные 

системы. 
 
Work contains review of features of e-portfolio development, their role and perspective 

of use in educational process. The comparative analysis of existing program systems for 
supporting and maintatenance of e-portfolio was performed. 
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Вступ 
Історія розробки електронного порт фоліо (ЕП) та їх використання в освіті розпочинається на початку 

90-х. На сьогодні у цій галузі чимало зроблено. Базові ідеї портфоліо були втілені у багатьох проектах, 
таких як ePortfolio, Blackboard, Moodle, Mahara та інших. Найбільш важливий та цінний внесок був 
зроблений у 2002 році Глобальним консорціумом із навчання IMS (IMS Global Learning Consortium) 
розробкою специфікації портфоліо. 

Для підтримки імплементації ЕП Європейський інститут дистанційної освіти у 2005 році створив 
Консорціум Європортфоліо, метою якого є транформація сучасних поглядів на освітні технології. Він 
об’єднує багато європейських університетів та організацій, а також проводить міжнародні конференції 
стосовно ЕП. 

Основну ідею електронного портфоліо певної особи можна коротко визначити таким чином. Електронне 
портфоліо – це вікно у зовнішній світ. 

Деякі із загальних переваг використання портфоліо вже давно описані дослідниками [1; 2; 3]. Важливість 
використання ЕП у царині електронної освіти зумовлена такими можливостями: дозволяє планування 
організації роботи, надає можливість осмислити зроблене, відображає прогресс опанування, допомагає 
встановити зв’язок між формальним і неформальним навчальним досвідом, надає зручний інструмент 
збереження інформації в одному місці, уможливлює пошук і пересилання інформації. 

Наразі розроблено чимало систем та інструментів для створення та підтримки ЕП [4; 5; 6]. Вони успішно 
випробовуються і наразі використовуються у багатьох навчальних організаціях. Однак, ця царина 
дослідження все ще досить нова, а більшість таких систем розроблялася без урахування міжнародних 
стандартів та специфікацій. 

Загальна мета цього дослідження – випрацювання чітких рекомендацій, якими розробник міг би 
покеровуватися у плануванні, дизайні і розробці власного ЕП. У цій праці ми проаналізуємо основні з 
поширених нині систем та інструментів розробки портфоліо. 
Електронне портфоліо 
Нажаль, єдино-визнаного визначення головного суб’єкта нашого дослідження електронного портфоліо 

(веб-портфоліо або e-folio) не існує. Думки стосовно сутності ЕП досить суттєво різняться. 
Розпочнемо з підхода Джона ДіМарко [1]. За ним, «електронне портфоліо – це зібрання артефактів, 

зразків проектів, справ, і опосередкованого контенту із представленнями повідомлень та професійного чи 
оприлюдненого профілю деякої особи або компанії електронними засобами (Web, DVD, CD-ROM). 
Електронне портфоліо свідчить про рівень навичок, досвіду та забезпечує процес навчання». Водночас 
ДіМарко розрізняє поняття електронного портфоліо та веб-портфоліо. 

Джордж Лоренцо та Джон Іттельсон [2] у своєму нарисі про портфоліо визначають електронне портфоліо 
як оцифроване зібрання артефактів, включно із демонстраціями, пошуком допомоги та досягненнями, які 
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відображають особу, групу людей або заклад. Це зібрання може складатися з текстових, графічних або 
мультимедійних елементів, зібраних на веб-сайті або на інших електронних носіях, таких як CD-ROM або 
DVD. Вони наголошують на тому, що e-folio є чимось більшим, ніж простим зібранням – воно може слугувати 
за інструмент адміністрування для керування і організації роботи та контролю права перегляду роботи. 
ЕП спонукають до осмислення інформації та часто використовують обмін думками і зворотній зв’язок. 

Отже, портфоліо є колекцією, зібранням фактів про індивідуальну роботу, яка може слугувати доказом 
здатності до навчання власника, показником його/її досягнень у навчанні (можливо, навіть і не освітніх, а 
побутових), відображає розумове зростання та поточні здібності автора, здатність власника організовувати цю 
колекцію виконаних робіт. Саме таке визначення використовуватиметься впродовж цієї праці. 

Шарлотт Деніельсон і Леслі Абрутин [3] визнають три основні типи портфоліо, а саме робоче 
портфоліо (РП), показове портфоліо (ПП) та портфоліо самостійних робіт для оцінювання (ПО). Кожен із 
цих типів має дещо подібне із іншими, тому не можна казати, що вони повністю різні. 

Робоче портфоліо. Цей тип e-folio містить поточну та незакінчену роботу. РП слугує за папку для 
робочих матеріалів, які пізніше можуть обиратися для більш постійного портфоліо самостійних робіт або 
показового портфоліо. Воно, як правило, вибудовується навколо деякого конкретної контентної області; 
її частини можуть легко переноситися до портфоліо оцінювання або показу. Тобто, РП свідчить про слабкі і 
сильні сторони і слугує для визначення подальших дій в навчанні. 

Показове портфоліо (Display or Showcase). Цей тип e-folio призначений зазвичай для демонстрації 
найкращих робіт власників, «робіт, якими вони пишаються», тому інколи цей тип ще називається портфоліо 
найкращих робіт (Best Works Portfolio). ПП використовується для демонстрації найвищого рівня досягнень 
власника. Такий тип портфоліо може підтримуватися роками, висвітлюючи особисте зростання з часом. 

Портфоліо оцінювання. Основна функція портфоліо – документація вивченого власником. 
Існують і інші класифікації [4; 5]. Вони проводять класифікацію портфоліо відповідно до мети та підстав 

їх використання. 

Лоренцо та Іттельсон [2] вибудовують категоризацію залежно від цільових аудиторій, на які спрямоване 
використання портфоліо. Тому вони поділяють портфоліо на студентські портфоліо, викладацькі портфоліо 
та портфоліо закладів. 

Усі зазначені типи портфоліо наголошують на важливості вибору основної цільової аудиторії та мети 
майбутнього портфоліо. Як справедливо визнав П. Батлер у своїй праці [6], портфоліо, розроблене для 
показу змін та успіхів у навчанні студентів, непридатне для використання при влаштуванні на роботу, так 
само як і портфоліо із найкращими зразками робіт не буде корисним для оцінки рефлективного навчання. 
Портфоліо в електронному навчанні 
Перш за все виділимо місце ЕП в структурі програмних засобів підтримки ЕН. З зазначеного вище, 

можна зобити висновок що ЕП займає проміжне становище між двома основними підсистемами забезпечення 
ЕН. Цими компонентами є система управління навчальним процесом (LMS -Learning Management System) і 
система управління контентом (CMS – Content Management System,). Електронне портфоліо включає окремі 
елементи цих систем і може агрегувати деякі сервіси обох систем, але існує окремо від них (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Електронне портфоліо і базові компоненти електронного навчання 

 
В роботі [7] виділяють сім основних функцій ЕП в електронному навчанні: визнання досягнень у навчанні, 

документація процесу навчання, осмислення вивченого, оцінювання процесу навчання, презентація процесу 
навчання, планування процесу навчання. 

У традиційній системі освіти успіхи у навчанні, як правило, визнаються лише тоді, коли особа прагне 
щось створити. Звичайно, можна стверджувати, що навчання саме по собі є досягненням, але з цього не 
випливає, що формальна система освіти визнає його за таке. Ось чому ЕП можуть певною мірою бути засобом 
визнання і менших успіхів у навчанні. 

Електронні портфоліо можуть містити записи про формальне визнання знань, наприклад, за допомогою 
відсканованих сертифікатів. Вони можуть використовуваться і для фіксації неформальної навчальної 
діяльності. 

Осмислення є однією з найважливіших складових навчального процесу хоча є найменш розвиненим. 
Осмислення вивченого загалом розглядається як процес коментування опанованого матеріалу [7]. В 
цьому випадку ЕП можуть використовуватися для приватного, напіввідкритого і відкритого розмірковування 
про процес навчання. Серед прикладів – електронні щоденники, а останнім часом – вебблоґи. 
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Оцінювання тут розглядається як сукупність процесів ствердження, що засвоєння матеріалу відбулось 
шляхом виявлення та фіксації відповіних вміннь і знань. Це ствердження може приймати різні форми і 
існувати в різних медіа-засобах (наприклад, зображення зробленого стільця або URL розробленого веб-
сайту). Воно використовується разом із зовнішніми доказами заявлених досягнень (наприклад, лист від лідера 
команди стосовно виконання обов’язків на робочому місці). Однак, вкрай важливо розуміти, що таке 
підтверження не тотожнє екзаменуванню та акредитації; це зазначення вмінь, визначених власником, а 
не зовнішнім робочим профілем або експертом. Оцінювання – це зовнішній процес непідвладний власнику, 
зовнішнє судження про набір артефактів відносно власних досягнень. 

Украй важливо, щоб процес створення електронного портфоліо заохочував до структурованого осмислення 
вивченого. Зазвичай, ЕП залучають механізм написання і подання значимих думок, у яких пояснюється, чому 
кожний артефакт був відібраний для публічного перегляду і досягнення якої навчальної мети він обраний. 

Презентація процесу навчання на нашу думку є найважливішим елементом в ЕП. Вона надає можливість 
обирати артефакти з ЕП, щоб дещо розповісти або висловити думку. Презентація включає в себе процеси 
структурування, візуалізації, викладення та ставлення нових цілей [7]. Автори останньої роботи зазначають, 
що презентація є «мостом між валідацією та оцінюванням». 

Планування – це форма осмислення, погляд назад і вперед. За допомогою електронного портфоліо 
можна суттєво уточнити планування навчального процесу. 

Рисунок 2, взятий з роботи [7], відображає як зазначені функції представляються в процесі розробки 
електронного портфоліо. 

 

 
Рис. 2. Функції електронного портфоліо 

 
Серед багатьох рис ЕП, зорієнтованих на використання в ЕН у [8] виділяють такі засоби як: надання 

порад, підтримка артефактів, спілкування і співробітництво, керівництво курсами, хостинг і підтримка, 
цільова аудиторія користувачів та групування користувачів, осмислення вивченого, звітування, рубрикування, 
обмін інформацією. 

Деякі системи ЕП мають вбудовані засоби надання порад студентам. Така функція дозволяє лекторам 
(дорадникам) скеровувати студентів в процесі вибору навчальних курсів, відстежувати поступ студентів 
у опануванні навчальним матеріалом, робити відкриті і приватні нотатки про успіхи студентів, полегшити 
обмін повідомленнями. 

Артефактами називаються елементи контенту, обрані для демострації досягнення цілей у навчанні. 
Деякі системи дозволяють власникам обирати і тип артефактів серед наперед визначених інструктором 
або повністю самостійно. ЕП можуть обмежувати або не обмежувати типи файлів і/або розміри файлів, 
що завантажуються до студентських портфоліо. Функція оцінювання присутня у портфоліо, як правило, 
коли воно є складовою системи керування ЕН. 

Розширення можливостей комунікації та співробітництва значно розширює можливості ЕН, дозволяє 
ефективно реалізовувати оремі його форми, такі як дистанційна та змішана (колаборативна) [9]. Системи 
ЕП можуть включати функції, які дозволяють відправляти та отримувати повідомлення, залучатися до 
чатів і конференцій, обмінюватися інформацію та співпрацювати одне з одним. 

Деякі системи ЕП мають компоненту керування електронним навчальним курсом(ми). Коли керування 
курсами є вбудованою функцією, воно зазвичай включає в себе можливість доставлення навчальних 
матеріалів, онлайнове подання виконаних завдань, електронну залікову книжку та форум для обговорення. 

ЕП розміщуються академічними закладами (школами, університетами тощо) або платним провайдером. 
Коли система розміщена окремим академічним закладом, його вартість зазвичай нижча за комерційні 
системи, і може мати більше можливостей налаштовування відповідно до потреб закладу. Однак, у такому 
випадку супроводження та оновлення системи лягають на плечі закладу. Коли систему розміщує виробник 
системи, забезпечуються супроводження та оновлення. 
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За працею [10], технологічними характеристиками успішного портфоліо є: легкість використання; 
план технологічної витривалості, розвитку та супроводження; стійкість архітектура інтегрованих технологій; 
доступність користувачам протягом тривалого часу; перспектива додавання нових технологій із часом; а 
також Х-фактор (X factor). X-фактор визначається набором невідомих атрибутів, що виникають з часом і 
збільшують загальну корисність системи. 

Платформи створення ЕП 
Проаналізуємо основні сучасні платформи створення e-folio. 
ePortfolio – система авторського створення електронних навчальних портфоліо з онлайновим-забезпеченням 

навчальними матеріалами [11]. Система надає користувацькі шаблони, які можна редагувати. Для 
покращення оцінювання її можна поєднати із рубрикатором, який підтримуватиме створення і агрегацію 
даних рубрик, виконаних багатьма оцінювачами. Користувачі можуть безпечно обмінюватися даними 
портфоліо із peers, групами чи зовнішніми отримувачами e-mail. 

Платформа забезпечує індивідуальний, командний та загальносистемний трекінг, аналіз та звітування 
про навчальну діяльність і її результати. Система призначена для використання закладами вищої освіти, 
школами, урядовими агенціями і бізнес-сектором. Вона має такі комукаційні засоби як дискусії, e-mail та 
чати; але не підтримує блоги, вікіпедії чи дошку повідомлень. 

Blackboard Portfolio Platform. Платформа «шкільної дошки» Blackboard/Web-CT розроблена для 
доповнення середовищ курсів Blackboard and Web-CT [12]. Користувацький інтерфейс має схожий вигляд і 
застосовує інструменти, подібні до системх роботи з навчальними курсами. Він має зміни необхідні для 
підтримки створення і презентації портфоліо. Цей програмний додаток використати, без попереднього 
встановлення однієї із програмних систем підтримки роботи із навчальними курсами, не можливо. 

Оцінений матеріал з онлайн-курсів може бути імпортований безпосередньо до портфоліо. Можна 
створювати шаблони повних портфоліо, як і додаткові шаблони для використання у портфоліо, наприклад 
для такої діяльності, як створення резюме. 

Власники портфоліо отримують права контролю за матеріалами, дизайном та membership їхнього 
портфоліо. Користувачі створюють презентаційні портфоліо, як показове зібрання їх досягнень, розрахунків 
та осмислення матеріaлу у веб-орієнтованому середовищі. Система підтримує ряд типів файлів, дозволяє 
використання багатьох артефактів і включає в себе вбудований html-редактор. Артефакти можуть бути 
пов’язані з власними навчальними цілями студентів чи цілями курсів/навчальних програм, наперед 
визначеними інструкторами. 

Студенти можуть змінювати вид своїх портфоліо для перегляду різними особами, запрошувати та 
відписуватися від екзаменаторів, а також дозволяти людям залишати feedback. Слухачі можуть задавати 
та уточнювати навчальні цілі, так само як започатковувати публічні та приватні рефлекції, дискусії та блоги. 

Всередині компоненти LMS можна створювати рубрики, хоча агрегація рубрик функціональністю не 
передбачена. Огляди також можна розповсюджувати та агрегувати за допомогою CMS, але тільки особам, 
записаним на індивідуальні курси, і непризначені для поширення поза закладом. 

Функція порад стосовно академічної програми відсутня, у портфоліо є тільки списки успішності, 
анкети спостереження досвіду теж не підтримуються. Запропоновані обмежені можливості звітування; 
воно відбувається тільки на рівні індивідуальних портфоліо. До списку доступних звітів входять: звіт по 
навчальній діяльності, використанню елемента, використанню файлів та трекінг перегляду. Для закладів, 
які вже використовують продукти типу «чорна дошка» (Blackboard), ця система додатково дозволяє 
спільне адміністрування системи і не вимагає окремої інсталяції. 

Даний програмний продукт є комерційним. 
Moofolio. Moofolio – це модуль Moodle, який забезпечує платформу для збирання та розмірковування 

над артефактами портфоліо [13]. Портфоліо не є окремим додатком і доступне з будь-якої точки всередині 
системи Moodle. 

Охарактеризуємо деякі властивості Moofolio. 
Артефакти можуть підвантажуватися у три способи: посиланням на існуюче письмове завдання у 

Moodle, введенням артефакту безпосередньо через екран Moodle, завантаженням файлу будь-якого типу 
до Moofolio. 

Платформа підтримує міркування студента та викладача стосовно всіх артефактів але студенти не 
можуть редагувати висловлювання викладача. Надає такі пошукові можливості за студентами, дисциплінами, 
назвами артефактів, ключовими словами та датами. Зовнішнє представлення студенти можуть змінювати 
(фон, кольори, шрифти тощо). Максимальний розмір завантажуваних файлів визначається адміністратором 
сервера. Оцінки по тестуванням можуть завантажуватися з таблиць адміністратором і бути доступними для 
перегляду студентом чи викладачами. Артефакти можуть закриватися викладачами. File Cabinet (раніше 
відомий як FileKeeper) є складовою модуля Moofolio, але, за бажанням, може використовуватися окремо. 
Вкладка «Express Yourself» дозволяє студентам обирати формат та зовнішній вигляд портфоліо. 

Moofolio є продуктом з відкритим кодом і вільно поширюється мережею. 
ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations System). ILIAS – це система керування 

навчальним процесом з відкритим кодом, створена для розробки і реалізації програмних систем підтримки 
веб-орієнтованого дистанційного навчання. Цей програмний продукт розроблений для зменшення витрат 
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на використання нових засобів в освіті та подальшому навчанні, а також так, щоб забезпечити максимальний 
рівень впливу користувачів на його імплементацію [http://www.ilias.de/]. 

Кожен користувач ILIAS має свій робочий стіл, який можна розглядати як власне e-folio. На ньому 
зібрані всі ресурси, необхідні в навчальному процесі. Робочий стіл відображає новини, повідомлення, 
навчальні матеріали, персональні нотатки, закладки, External Web Feeds та іншу інформацію. Слухач може 
зорганізувати ці інформаційні блоки відповідно до своїх потреб. 

Особливостями платформи є виділення курсів та інформаційних модулів, нових та непрочитаних листів, 
власних форумів. Вона має календар та робочий планувальник; підтримує функції нотаток, спотереження 
за власними успіхами у навчанні, рush-функцію для контента (викладач може викласти весь контент на 
робочі столи користувачів. 

ILIAS використовується суто в межах системи керування навчальними курсами. Файли можна заван-
тажувати тільки як частину курсу, тому ILIAS важко використовувати як повноцінне електронне портфоліо. 

Open Source Portfolio. Ініціатива Open Source Portfolio (OSPI) започаткована у 2003 року [15]. 
Серед поточних особливостей застосування відзначимо Portfolio Studio, Resource Tool (результат поєднання 

Sakai resource tool з інструментами репозитарію OSP попередніх версій) і Report Designer. У Portfolio 
Studio студент створює портфоліо, використовуючи дизайнер портфоліо або визначені шаблони. Дизайнер 
портфоліо дозволяє студентові за допомогою вибору способів відображення елементів і стилів обирати 
властивості багатьох сторінок. Він також дозволяє студенту керувати власним портфоліо. Resource Tool, 
який відображається за допомогою системи заповнення каталогів та підкаталогів, дозволяє власнику 
портфоліо збір, доступ, збереження та організацію інформації і цифрових документів, таких як аудіо, відео, 
текстові документи. Report Designer надає можливість адміністраторам та викладачам дисциплін генерувати 
звіти. Результати можна експортувати до інших програмних систем, наприклад, Microsoft Word та Excel. 

OSP дає можливість студентам та адміністрації спільно випрацьовувати та обмінюватися ідеями між 
собою. Викладачі курсів можуть також залишати зауваження, новотворчі та узагальнюючі міркування і 
коментарі. 

Оскільки OSP має доступний, відкритий код, всі необхідні функції можна за бажанням конкретного 
закладу поступово розробити і додати. 

На сервер OSP можна отримати доступ із будь-якого веб-броузера. OSP має достатньо можливостей 
для функціонування як самостійна система портфоліо або може бути пов’язана інтерфейсом із іншими 
системами керування навчальними курсами, системами даних про студентів, керування дистанційним 
навчанням або іншими системами. OSP заохочує використання відкритих стандартів та специфікацій. 
Студенти можуть зберігати свої портфоліо на зовнішніх носіях. 

Програмний продукт OSP розповсюджується безкоштовно. Однак, є низка матеріально несприятливих 
факторів у його використанні: проблеми hardware, інсталяції, супроводжувачів, навчання, підлаштування 
під свої потреби, хостингу застосування та інтеграції його із іншими системами [8] . 

Mahara. Платформа створена у 2006 в результаті спільного проекту, профінансованого Фондом 
спільного розвитку дистанційної освіти Новозеландської комісії Tertiary освіти (eCDF), який поєднує роботу 
багатьох університетів Нової Зеландії [16]. 

Mahara – це повноцінний продукт із відкритим кодом, що містить електронне портфоліо, веб-блог, 
майстер резюме та систему соціальної мережі, що поєднує користувачів у онлайнові общини. Mahara 
розроблена із метою надання користувачам інструментів для демонстрації перед цільовою аудиторією 
процесу навчання, поступового набуття навичок і розвитку впродовж всього життя. 

Найголовнішою функцією Mahara є представлення. Як кажуть, «Чим Mahara відрізняється від інших 
систем електронних портфоліо, так це тим, що ви можете контролювати, що саме і яку інформацію 
(артефакти) у вашому портфоліо можуть бачити інші користувачі». Всі артефакти портфоліо, які власник 
портфоліо прагне показати іншим користувачам, мають бути зібрані та розміщені в одному місці. Таке 
зібрання артефактів називається представленням. Представлень можна створювати стільки, скільки треба, 
кожне зі своїм зібранням артефактів, своїм призначенням і цільовою аудиторією. Цільову аудиторію або 
людей, які хотіли б отримати доступ до цього представлення, можна додавати поодинці або як деяку 
групу або спільноту. 

Mahara містить файловий репозитарій, що дозволяє користувачам: створювати каталоги та підкаталоги; 
швидко та ефективно завантажувати у систему численні файли; іменувати файли та давати кожному з 
них опис; встановлювати обмеження для розміщуваних файлів, завантажуючи файл в систему, користувачі 
мають погодитися із конфігуровним повідомленням про авторські права. 

Mahara надає засоби соціальної мережі, у якій користувачі можуть створювати та керувати списком 
доданих в системі друзів. Власники e-Portfolio вирішують, чи можуть інші користувачі додавати їх до 
своїх списків друзів автоматично або за заявкою та погодженням. Список друзів користувача електронного 
портфоліо вказує, до яких представлень вони отримали доступ. 

Mahara також містить майстер зі створення резюме (résumé builder), який дозволяє користувачам 
створювати резюме за допомогою заповнення різноманітних можливих полів відповідною інформацією. 

У системі Mahara забезпечується легкий для опанування інструмент по створенні блогів, у якому 
блоги та коментарі до блогів вважаються артефактами і можуть додаватися до деякого представлення. 
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Адміністратори можуть змінювати Mahara через ряд конфігураційних опцій опцій, серед яких: мовні 
пакети та теми, протоколи вірусів, межі тривалості робочої сесії та акаунту, методи аутентифікації, 
установка і налаштування закладу, редактор основної сторінки, редактор головного меню. 

На додачу до додавання модулів у Mahara, артефакти можна конфігурувати, вмикати або вимикати 
відповідно до вимог організації. 

Mahara надає можливість єдиного входу (single-sign), яка дозволяє користувачам, за дозволом адміністратора, 
автоматично одночасно входити і до акаунту на Mahara, і на Moodle, коли користувач логіниться хоча б 
на один із них. 

Mahara розповсюджується безкоштовно як програмний продукт із відкритим кодом (під GNU General 
Public License). 

Emerecu e-Folio. Електронний мультимедійний ресурсний центр для вищих навчальних закладів 
України (Electronic Multimedia Resource Centre Ukraina – eMeReCU), створений на факультеті інформатики 
національного університету «Києво-Могилянська» академія за проектом програми Tempus [17], має і ЕП. 
e-Folio створювався як онлайнова система керування профілями для учасників проекту eMeReCU. 

Кожен член e-Folio має власну сторінку, на якій можна розміщувати особисту інформацію, розклади, 
навчальні курси, письмові роботи та проекти. За допомогою вкладки адміністрування кожен користувач 
може супроводжувати свою сторінку. Можна завантажувати різні типи файлів. Також деякою мірою 
забезпечується звітування, наприклад, кількість завантажень файлів, звіт про успіхи по кожному проекту. 
Хоча таке портфоліо надає обмежену кількість сервісів, ряд сервісів надається професорам і викладачам 
для полегшення навчального процесу, як-от створення курсів, у яких студенти могли б переглянути анотацію 
курсу, дізнатися про розклад, завантажити лекційний план або конспект лекцій, підвантажувати власні 
виконані роботи, які згодом за бажанням викладача відсортовуватимуться і зберігатимуться в одному місці. 
Також є дещо подібне на спільноти, до яких кожен може долучатися для спілкування за спільними інтересами. 

Недоліками цієї системи є повна відсутність комунікації та коментарів. Однак, незважаючи на свою 
простоту, система надає більшість із необхідних для створення досить непростого портфоліо функцій. 

Emerecu e-Folio – це система із відкритим кодом і надає можливість обміну контентом і кодом без 
обмежень безпеки. 

Таблиця 1 узагальнює наш аналіз найбільш використовуваних платформ ЕП. 
 

Таблиця 1 
Порівняння популярних платформ e-portfolio 
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ePort-folio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Black-board √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √   

Moofolio 
(Moodle) √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √   √  √ 

ILIAS √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √   √   
OSPI √ √ √    √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  

Mahara √  √     √  √ √  √ √  √ √  √ 
Emerecu √  √     √  √  √ √    √   

 
Висновки 
За належної розробки, імплементації та використання електронні портфоліо можуть стати суттєвим 

інструментом у навчанні. Вони уможливлюють креативне і рефлективне мислення, посилюють мотивацію у 
процесі навчання, допомагають зробити презентацію зібрання виконаних робіт. Ось чому впродовж кількох 
останніх років розглянуто і прийнято значну кількість специфікацій та рекомендацій стосовно імплементації, 
що привело цю царину до більш стандартизованого розвитку. Як інструмент управління процесом навчання 
ЕП робить чималий внесок в освіту: це фізичний доказ здатності учня yправляти власним процесом навчання 
і осмислювати його. 

В цій праці надається загальний опис ЕП, його типів, функцій та можливостей, зроблено порівняльний 
аналіз сучасних програмних систем (інструментарію) створення і супроводу електронних портфоліо. 

Дослідження можна продовжити розробкоюстандартів у галузі ЕП, імплементації ЕП у освіту та 
реалізації концепції інтероперабельності для програмних продуктів розробки і супроводу ЕП. 
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