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Інструкція з використання онлайн-модуля 

оцінки компетенцій: KoJACK Ukraine 
 

 

KoJACK Ukraine – Огляд 

KoJACK Ukraine це онлайн-самооцінка для визначення та оцінки основних навичок. 
Багатокомпонентний процес здійснюється повністю онлайн, включаючи інструкції для 
користувачів. Електронно оброблені та графічно репрезентовані результати будують 
основу для подальшої професійної орієнтації так само як і для подальшого виявлення 
компетенцій та визначення існуючого стану. Форму оцінки також можна додати до заявки. 

Цільова група KoJACK Ukraine – молодь та дорослі з України.   

 

KoJACK Ukraine визначає індивідуальний статус у п'яти сферах компетенції за 
допомогою заданих завдань на виконання та самооцінювання. Кожна з наступних 
областей включає 25 окремих питань: 

1. Базова професійна компетентність 

2. Базова методична компетентність 

3. Базова особистісна компетентність 

4. Базові шкільні навички  

5. Основні соціальні навички 

 

Усі бажаючі можуть безкоштовно використовувати онлайн модуль за адресою 
https://www.kojack.de/ukraine.html. Дані для входу не потрібні. Форма оцінювання в кінці 
модуля доступна німецькою та українською мовами. Щоб повністю використати 
потенціал KoJACK Україна, результат слід обговорити з кваліфікованою контактною 
особою.  

 

 
Процес визначення компетентності 
Якщо вам цікаво, просто відвідайте веб-сайт KoJACK Ukraine: 
https://www.kojack.de/ukraine.html. Там достатньо зареєструватися 
в правому кутку за допомогою маски входу:  

• Спочатку вводяться такі статистичні дані, як ім'я, стать, 
адреса електронної пошти, вік (до 35 років або старше 
35 років). Вони використовуються анонімно для суто 
статистичних цілей. Ім’я будє вказано лише на 
оціночному бланку.  

• На початку учасникам надається інстукція, яка пояснює, 
як користуватися KoJACK Ukraine. 

• 25 питань у кожному блоці завдань перемішуються 
випадковим чином, щоб ні в кого не було однакової 
послідовності питань.  

https://www.kojack.de/ukraine.html
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• Блок із 25 цифр на кожній сторонці вказує, яке питання наразі обробляє 
учасник/учасниця. Блок запитань може бути закінчений лише тоді, коли на всі 
запитання буде отримано відповіді! 

• KoJACK Україна може бути призупинено. Учасники можуть зупинити онлайн-
модуль після кожного блоку завданнь. Якщо зробити паузу в незавершеному 
блоці, результати не будуть збережені, і весь блок завданнь потрібно 
повторити знову. Після паузи ви можете знову ввійти в систему з точними 
даними для входу (ім’я, адреса електронної пошти, стать, мова та вік) і 
продовжити.  

• KoJACK Ukraine займає від 60 до 90 хвилин (залежно від особистої швидкості). 

• Оціночний бланк показує власні компетенції на основі наданих відповідей у 
порівнянні з середнім показником референтної групи того ж віку (до 35 років 
або старше 35 років). Для кращого розуміння для кожної компетенції 
надаються короткі описи та пояснення.  

• KoJACK Ukraine можна виконувати на всіх пристроях з підтримкою браузера 
(ПК, ноутбук, смартфон, планшет).  

 
KoJACK Ukraine – широкі можливості 
Результат від KoJACK Ukraine надає різноманітні можливості подальшого 
використування! З одного боку, бланк оцінки німецькою мовою можна додати до ваших 
власних документів заявки і, таким чином, він має служити потенційним роботодавцям 
як огляд профілю ваших індивідуальних компетенцій.  
З іншого боку, результат KoJACK Ukraine можна використовувати для розвитку та 
просування власних навичок. Завдяки бланку оцінювання учасники та їхні контактні 
особи можуть одразу побачити, які навички добре розвинені, а які ще можна покращити.  
KoJACK Ukraine також можна використовувати для виявлення раніше невідомих 
компетенцій і таким чином підвищити свідомість щодо власних здібностей та 
можливостей. Знання раніше невідомих навичок часто відкриває нові сфери роботи та 
працевлаштування! 
 
Питання? 
Якщо у вас виникнуть проблеми з ІТ під час курсу, ви можете зв’язатися з Dr. Claus-Jürgen 
Prenzel. (телефон.: +49 911 / 277 793-94). 
 
Молодь з управління продуктами bfz gGmbH відповідає за зміст, запитання, відгуки чи 
пропозиції щодо впровадження KoJACK Ukraine. Тут ви можете звернутися до керівника 
відділу управління продуктами для молоді Veronika Hüttner (телефон.: +49 951 / 968 259-
20).  


