
Підсумковий контроль проводиться у вигляді написання підсумкового 

рефлексивного есе на базі портфоліо (усіх есе та тесту стилю навчання Хони 

та Мамфорд) та ПОР (45 хвилин на написання есе) та письмових відповідей на 

2 питання з питань до самоконтролю (45 хвилин на відповіді на питання). 

Замість відкритих питань можуть бути надані тестові питання. 

Приклад відкритого питання: 

Навіщо писати План Особистісного Розвитку та які його головні структурні 

елементи? 

Приклад закритого (тестового) питання з множинним вибором: 

Яким є найбільш ефективний спосіб подолання розриву між намірами та 

поведінкою з їх виконання? 

А) Наполеглива праця 

Б) Тренування сили волі 

В) Планування 

Г) Мотивація 

Критерій оцінювання підсумкового контролю – ретельне та адекватне 

написання підсумкового есе з використанням знань з Soft Skills (вимоги до 

рефлексивного есе розміщені нижче), демонстрація свідомого та мотивованого 

підходу до його написання, критичність та логічність у викладенні цілей, 

адекватність термінів (строків) та ресурсів, вміння обґрунтовувати власні 

плани та конструктивно коментувати плани інших під час обговорення, 

коректні відповіді на питання. 

 

Рекомендації з написання рефлексивного есе 

 

У Вашому есе від Вас вимагається, щоб Ви усвідомили та відобразили Ваш 

професійний розвиток відносно прогресу у курсі «Софт Скіллз». Через Ваше 

есе Ви маєте продемонструвати Ваші досягнення за кожним очікуваним 

результатом навчання – Ваші набуті компетентності. 

 

Перед тим, як почати писати есе, перегляньте критерії його оцінювання. Це 

може Вам допомогти сфокусуватися на тому, що вимагається. 

 



Ваше есе має базуватися на Щоденнику навчання та Плані персонального 

розвитку, які Ви мали скласти протягом курсу. 

 

Ви можете відобразити у Вашому есе Ваші відчуття та тривоги стосовно 

Вашого розвитку та успішності та уточнити, як це вплинуло на Вашу 

навчання. 

 

Есе має бути написано від першої особи та сконцентровано на «Вас». 

 

Ви маєте надати приклади або докази (певні факти, сертіфікати тощо) того, 

що Ви досягли певних навчальних результатів завдяки навчанню протягом 

курсу Софт Скіллз. 

 

Передбачається, що есе має складатися з 3000 слів (біля 5-7 сторінок). 

 

Конфіденційність. Ви маєте поважати конфеденційність інших осіб, тому 

зберігайте анонімність, якщо Ви згадуєте у есе інших людей. 

 

Критерії оцінювання: 

№ Критерій Задо-

вільн

о 

Незад

о-

вільно 

1 Есе базується на ПОР, який відображує персональні, 

організаційні та професійні потреби Вашого розвитку. 

Цілі мають бути конкретні, орієнтовані на термін, 

вимірювані та реалістичні. 

  

2 Спробуйте усвідомити та продемонструвати у есе, що Ви 

ефективно користувалися Вашим ПОР для особистісного 

та професійного розвитку, що Ви використали занння та 

навички, що здобули протягом курсу Софт Скіллз в 

межах та поза межами навчального процесу в 

університеті. 

  

3 Поміркуйте, як Ви використовуєте або будете 

використовувати Ваші навички у веденні академічних 

дебатів. 

  

4 Поміркуйте та видобразіть у есе, як Ви можете 

продемонструвати Ваші здібності до презентацій, а 

також, як реагувати на конструктивну критику у 

поважній та професійній формі. 

  

5 Поміркуйте та відобразіть, як зросли Ваші можливості 

ефективно працювати в команді, в групі, робити Ваші 

індивідуальні внески (лідерство, взяття відповідальності 

тощо). 

  



6 Усвідомьте та покажіть зростання Ваших здібностей 

працювати в організованій манері (керування часом, 

самомотивація, критичне мислення тощо). 

  

 

 


