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Шановні студенти! 

Подолання глобальних викликів, які постають сьогодні перед суспільством 

(досягнення Цілей сталого розвитку, пандемія COVID-19) потребують 

колективних свідомих дій. Вивчаючи дисципліну «Громадянська освіта», ви 

будете брати участь у створенні свого навчального середовища, вчитися 

ефективно діяти та відчувати власну приналежність до громади, розуміти 

європейські цінності, планувати проєкти соціальної дії. Ви здобудете досвід 

спільної роботи та взаємного оцінювання – ваша участь у розподілі балів, які 

отримала група, безпосередньо вплине на вашу оцінку. 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК Громадянська освіта 

2.  Факультет/кафедра Юридичний ф-т кафедра ДПД та українознавства, 

Факультет ЕіМ кафедра менеджменту 

3.  Статус ОК Обов’язковий  

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для  

ОП «Архітектура та містобудування», 191 Архітектура та 

містобудування  

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

_ 

6.  Рівень НРК 6 рівень НРК 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

2 семестр, 15 тижнів 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 кредитів ЄКТС 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) Самостійна робота 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні 

 Блок 1 14 16 - 45 

 Блок 2 16 14 - 45 

10.  Мова навчання Українська  

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

Рожкова Л.І., к.і.н, доцент 

Скляр І.Д., к.е.н., доцент 

11.1 Контактна інформація Рожкова Л.І., aluda-6619@ukr.net,ауд. 236 головного корпусу 

Скляр І.Д., educator.cited@gmail.com, ауд. 229 головного 

корпусу. За консультацією можна звернутися щовівторка з 

12.00 до 13.00. 

12.  Загальний опис 

освітнього компонента 

В основу дисципліни покладено завдання та принципи, 

визначені Концепцією розвитку громадянської освіти 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text), 

та підходи, що передбачають поєднання теоретичного 

навчання та тренінгу. 

mailto:aluda-6619@ukr.net
mailto:educator.cited@gmail.com
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text


Дисципліна являє собою інтегрований курс, що поєднує: 

 Блок 1 (викладач Рожкова Л.І), що спрямований на 

системну підготовку студентів до суспільного життя в умовах 

демократії, глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, 

щляхом розвитку громадянських чеснот (норм, установок, 

цінностей та якостей, притаманні громадянину 

демократичного суспільства), громадянських знань та умінь, 

на основі яких формується досвід участі у соціально-

політичному житті – 1 модуль. 

 Блок 2 (викладач Скляр І.Д.), що спрямований на 

формування у студентів громадянських, лідерських 

компетентностей, здатності до діалогу, уміння спільно 

формувати проєкти соціальної дії (побудований на основі 

програми «Активні громадяни» Британської Ради) – 2 модуль 

Дисципліна дозволяє розвинути відповідальність за власне 

навчання, а також такі соціальні навички (soft skills) як: 

уміння працювати в команді, управляти проєктами, навички 

презентації та ведення дискусії, креативність.  

13.  Мета освітнього 

компонента 

Метою дисципліни є розвиток у студентів громадянських 

компетентностей, що дасть їм змогу краще розуміти та 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

Компетентності, розвинені на дисципліні, необхідні для  

вивчення багатьох освітніх компонентів професійної 

підготовки, в тому числі виробничої практики та 

кваліфікаційної роботи.   

15.  Політика академічної 

доброчесності 

У разі, якщо студент(и) здає(ють) роботу іншого 

студента(тів) як свою власну, така робота анульовується і 

виконується повторно. 

У разі списування – повторне складання відповідного 

завдання. 

16.  Посилання на курс у 

системі Moodle 

Блок 1 https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4121 

Блок 2 https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4230  

 

 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4121
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4230


2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента 

студент очікувано буде здатен…» 

 

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямований ОК 

Як оцінюється ДРН 

ПРН 03.  
Застосовувати теорії та 

методи фізико-
математичних, природничих, 

технічних та гуманітарних 
наук для розв’язання 

складних спеціалізованих 
задач архітектури та 

містобудування. 

ПРН 06.  
Збирати, аналізувати й 

оцінювати інформацію з 
різних джерел, необхідну 

для прийняття 
обґрунтованих проєктних 

архітектурно 
містобудівних рішень. 

ПРН 16.  
Розуміти соціально-

економічні, екологічні, 
етичні й естетичні 

наслідки пропонованих 
рішень у сфері 

містобудування та 
архітектури 

ПРН 19.  
Організовувати 
презентації та 

обговорення проєктів 
архітектурно-

містобудівного і 
ландшафтного 
середовища. 

ДРН1. Знати права і свободи людини та 

громадянина, міжнародні та національні 

стандарти у сфері захисту прав людини, 

володіти механізмами їх реалізації; 

аналізувати соціальну структуру 

суспільства та прояви суспільної 

багатоманітності, вміти протистояти 

різним формам дискримінації, виявляти 

толерантність.  

Х Х Х  

Доповідь, обговорення, 

опитування, робота в 

групах, дискусія. 
 

ДРН2. Знати устрій демократичної 

держави; форми політичної участі 

громадян в житті держави; особливості 

функціонування громадянського 

суспільства та його взаємозв’язок із 

державою; брати активну участь у 

суспільно-політичному житті 

громадянського суспільства та держави. 

Х Х   

Підготовка доповіді з 

мультимедійною 

презентацією. 

Модульний та 

атестаційний контроль. 

ДРН3. Знати особливості розвитку 

відносин між Україною та 

Європейським Союзом у контексті 

глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів. Засвоєння світового досвіду 

демократичного громадянства та його 

Х Х   

Проведення вікторини 



застосування в суспільно-політичному 

житті. 

ДРН 4. Ідентифікувати щонайменше 2 

проблеми, що стосуються сфери 

майбутньої професійної діяльності, які 

потребують вирішення у контексті 

Цілей сталого розвитку. 

 

Х Х Х 
Есе, тест множинного 

вибору 

ДРН 5 планувати та презентувати 

проекти соціальної дії як самостійно, так 

і як член команди, усвідомлюючи свій 

внесок та відповідальність за результат. 

 

Х Х  

Командна презентація та 

захист проєкта 

соціальної дії 
 

ДРН 6. Розуміти діалог  як процес 

трансформації і вирішення конфліктів, 

надавати зворотній зв'язок 
Х  Х  

Захист проєкта 

соціальної дії, тест 

множинного вибору 

ДРН 7. Формувати справедливі 

процедури участі та колективного 

прийняття рішень, співпрацювати між 

собою, оцінювати власний внесок та 

внесок кожного члена групи у 

досягнення результату. 

Х   Х 

Груповий проєкт 

соціальної дії Презентація 

проєкту + взаємне 

оцінювання + 

самооцінювання 

 

 

  



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету часу Рекомендована 

література Аудиторна робота Самостійна робота 

Лк П.з / 

семін. з 

Лаб. з.  

БЛОК 1 
Тема 1. 1. Права і свободи людини 

Основоположні права і свободи людини. Класифікація 

прав людини. Національні механізми захисту прав людини. 
Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. 

2 2 - 6 

1, 3,  6, 7, 17,  27, 28 

Тема 1.2. Суспільна багатоманітність 

Суспільство та його структура. Соціалізація людини та 

суспільні цінності. Дискримінація: форми та прояви. 

2 2 - 6 
6, 7, 19, 24, 29 

Тема 1.3. Демократична держава 

Ознаки і функції держави. Устрій демократичної держави. 

Демократія (виникнення, зміст, форми). Правова держава та 
її основні принципи. 

2 4 - 6 

4, 6, 7, 8, 16 

Тема 1.4. Політична участь громадян в житті держави 

Політична участь, її види та форми. Вибори як форма 

народовладдя.  Політичні партії та їх роль у демократичній 
державі. 

2 2 - 7 

4, 7, 12, 16, 21 

Тема 1.5.Громадянське суспільство 

Громадянське суспільство та його функції. Громадські 

рухи та організації. Громадянське суспільство та правова 
держава. 

2 4 - 3 

4, 7, 16, 22, 23, 26 

Тема 1.6. Міжнародні відносини 

Міжнародні відносини: поняття, суб’єкти, форми і 
принципи. Сучасні тенденції розвитку міжнародних 

відносин. Глобалізація як провідна тенденція у розвитку 

міжнародних відносин. 

2 2 - 7 

7, 9, 12, 16, 20 

Тема 1.7. Україна в інтеграційних процесах 
Участь України в діяльності міжнародних 

організацій.Європейська інтеграція України.Перспективи 

вступу України в НАТО. 

2 2 - 7 

7, 9, 12, 16, 25 

Всього  14 16 - 45  



БЛОК 2 

Тема 2.1 Цілі сталого розвитку: глобальні 

виклики та завдання.  

Міждисциплінарні концепції та теорії, що лежать в 

основі сталого розвитку. Походження, розвиток та ідея 

глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР), основні 

«опори» та взаємозв’язки між цілями. ЦСР та 

суспільство: забезпечення стійкості та первинних 

потреб у суспільстві. Реалізація ЦСР в Україні.  

4 4 - 10 5; 31; 32 

Тема 2.2. Основи менеджменту проєктів 

соціальної дії 

Поняття проєкту та проєкту соціальної дії. 4 кроки 

планування. Основи аналізу зацікавлених сторін. 

Виявлення та аналіз проблем. Логічна модель (рамка). 

Постановка цілей і завдань проєкту. Визначення 

заходів. Складання бюджету проекту. Моніторинг та 

оцінка проекту. Основи аналізу ризиків. 

6 6 - 16 10; 35 

Тема 2.3 Ідентичність та культура 

Поняття ідентичності, способи формування і 

вираження ідентичностей і культур, їх змін і зв’язків 

між ними. Важливість поваги до ідентичності. Способи 

вираження ідентичності. Типи зв’язків між культурами. 

Повага до інших поглядів. 

2 2 - 8 11; 13; 34 

Тема 2.4 Міжкультурний діалог 

Розуміння діалогу, як і в яких ситуаціях він 

застосовується. Мета та принципи діалогу. Як 

підтримувати діалог та обмінюватися досвідом в 

процесі діалогу. Навички і методики ведення діалогу: 

слухання, формулювання запитань, діалог у сфері 

громадського розвитку, діалог у нестабільних громадах. 

Діалог як засіб навчання й обміну досвідом. 

4 2  11 13; 15; 33; 34 

Всього 16 14 - 45  

 



4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, що буде 

проведена викладачем під час 

аудиторних занять, консультацій) 

К-сть 

годин  

Методи навчання (які види навчальної 

діяльності має виконати студент самостійно) 

К-сть 

годин 

БЛОК 1 

ДРН1. Знати права і свободи людини 

та громадянина, міжнародні та 

національні стандарти у сфері захисту 

прав людини, володіти механізмами їх 

реалізації; аналізувати соціальну 

структуру суспільства та прояви 

суспільної багатоманітності, вміти 

протистояти різним формам 

дискримінації, виявляти 

толерантність.  

 

Мроведення лекційних занять з 

мультимедійними презентаціями до 

кожної з тем 

Модерування дискусії за результатами 

доповідей 

Проведення опитування 

 

8 Підготовка матеріалів для доповіді, 

обговорення, дискусії; 

Підготовка до опитування.  

12 

ДРН2. Знати устрій демократичної 

держави; форми політичної участі 

громадян в житті держави; 

особливості функціонування 

громадянського суспільства та його 

взаємозв’язок із державою; брати 

активну участь у суспільно-

політичному житті громадянського 

суспільства та держави. 

 

Модерування дискусії за результатами 

доповідей 

Проведення опитування 

Консультації 

Перевірка мультимедійних презентацій 

14 Підготовка матеріалів для доповіді з 

мультимедійною презентацією.  

Підготовка до тестування (тест множинного 

вибору) 

19 

ДРН3. Знати особливості розвитку 

відносин між Україною та 

Європейським Союзом у контексті 

глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів. Засвоєння світового досвіду 

демократичного громадянства та його 

застосування в суспільно-політичному 

житті. 

 

Проведення вікторини 

 

 

8 Підготовка вікторини 

 

14 



БЛОК 2 

ДРН 4. Ідентифікувати щонайменше 2 

проблеми, що стосуються сфери 

майбутньої професійної діяльності, які 

потребують вирішення у контексті 

Цілей сталого розвитку. 

 

Мультимедійна лекція 

Дискусія  

Симуляція 

Метод кейсів(casestudy) 

 

8 Читання (опрацювання теоретичного 

матеріалу) 

Бібліотечне дослідження проблеми 

14 

ДРН 5. Планувати та презентувати 

проекти соціальної дії як самостійно, 

так і як член команди, усвідомлюючи 

свій внесок та відповідальність за 

результат. 

Мультимедійна лекція 

Метод кейсів 

Мозковий штурм 

Робота на практичних заняттях 

Тренінгова вправа («Визначення 

пріоритетів») 

Консультації викладача 

12 Читання (опрацювання теоретичного 

матеріалу) 

Взаємне навчання (peer to peer learning) 

Робота в малих групах (формування ідеї 

проєкту, ідентифікація, формування логічної 

моделі, розробка бюджету проєкту, 

підготовка презентації) 

16 

ДРН 6.Розуміти діалог  як процесу 

трансформації і вирішення конфліктів 

надавати зворотній зв’язок 

Мультимедійна лекція, лекція-дискусія, 

перевернутий клас 

Метод кейсів(casestudy) 

Тренінгова вправа ( «Надаємо зворотній 

зв'язок») 

6 Читання (опрацювання теоретичного 

матеріалу) 

Робота в малих групах 

Взаємне навчання (peer to peer learning) 

16 

ДРН 7. Формувати справедливі 

процедури участі та колективного 

прийняття рішень, співпрацювати між 

собою, оцінювати власний внесок та 

внесок кожного члена групи у 

досягнення результату 

Мультимедійна лекція 

Тренінгова вправа («Слухання на трьох 

рівнях») 

Позитивно орієнтоване дослідження 

(тренінгова вправа), 

4 Читання (опрацювання теоретичного 

матеріалу) 

 

14 

  



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (не передбачено) 

5.2.  СУМАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання з дисципліни передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата складання 

Блок 1 

1. Практичне завдання до теми 2. Суспільна багатоманітність. Дискусія. 5 балів  3-й тижня 

2. Практичне завдання до теми 4. Демократична держава. Дискусія. 5 балів  6-й тиждень 

3. Атестація (тест множинного вибору) 15 балів  відповідно до 

графіка навча-

льного процесу 

4. Практичне завдання до теми 5.Громадянське суспільство. Виступи з 

доповідями. 

5 балів  9-й тиждень 

5. Практичне завдання до теми 7. Україна в інтеграційних процесах. 

Вікторина.  

10 балів  12-й тиждень 

6. Тестування за опрацьованими темами (тест множинного вибору) 10 балів  15-й тиждень 

 Всього 50 балів  

Блок 2 

1.  Есе 10 балів 10-й тиждень 

2.  Груповий проєкт (3-5 осіб, ідея проєкта пропонується студентами 

самостійно) 

20 балів 13-14-й тиждень 

3.  Презентація та захист проєкту 10 балів 13-14-й тиждень 

4.  Тест множинного вибору 10 балів 15-й тиждень 

 Всього  50 балів  
 

  



5.2.2. Критерії оцінювання 

Блок 1 

Практичне 

завдання до теми 2. 

Суспільна 

багатоманітність. 

Дискусія.  

0 балів 1- 2 бали 3-4 бали 5 балів 

Студент не брав участі у 

дискусії 

Студент брав пасивну участь 

у дискусії 

Студент брав участь у дискусії 

у формі окремих реплік та 

зауважень  

Студент брав активну участь у 

дискусії, самостійно формулював 

та висловлював думки щодо теми 

Практичне 

завдання до теми 4. 

Демократична 

держава. Дискусія. 

0 балів 1- 2 бали 3-4 бали 5 балів 

Студент не брав участі у 

дискусії 

Студент брав участь у 

дискусії у формі окремих 

реплік та зауважень 

Студент брав активну участь у 

дискусії, проте недостатньо 

аргументував свою позицію  

Студент брав активну участь у 

дискусії, самостійно формулював 

та висловлював думки щодо теми, 

аргументував свою позицію 

Атестація (тест 

множинного вибору) 

0-3 бали 3-7 балів 7-13 балів 13-15 балів 

<60% правильних 

відповідей 

60-74 % правильних 

відповідей 

75-89 % правильних 

відповідей 

90-100 % правильних 

відповідей 

Практичне 

завдання до теми 

5.Громадянське 

суспільство. 

Виступи з 

доповідями. 

0 балів 1- 2 бали 3-4 бали 5 балів 

Студент не підготував 

доповіді, не брав участі 

обговоренні. дискусії 

Студент не розкрив тему 

доповіді, не аргументує свою 

позицію, не відповів на 

додаткові питання, не виявив 

активності при обговоренні. 

дискусії 

Студент розкрив тему  

частково, недостатньо 

переконливо аргументує свою 

позицію,не відповів на окремі 

додаткові питання, брав участь 

обговореннях, дискусіях 

Студент повністю розкрив тему 

доповіді, переконливо аргументує 

свою позицію відповів на 

додаткові питання, брав активну 

участь обговореннях, дискусіях 

Практичне 

завдання до теми 7 

Україна в 

інтеграційних 

процесах. Вікторина.  

0-1 балів  2-4 бали 5-8 балів 9-10 балів 

Студент не брав участі у 

вікторині 

Студент не виявив активності 

в командній роботі 

Студент брав участь у 

командній роботі, дав окремі 

правильні відповіді 

Студент брав активну участь у 

командній роботі, дав правильні 

відповіді на декілька питань 

вікторини 

Тест множинного 

вибору 

 

<6 балів 6-7 балів 8 балів 9-10  

<60% правильних 

відповідей  

60-74 % правильних 

відповідей 

75-89 % правильних 

відповідей 

90-100 % правильних 

відповідей 

Блок 2 



Есе <6 балів 6-7 балів 8 балів 9-10 балів 

незначна обізнаність 

щодо проблеми, наведено 

короткий опис. 

Не демонструє 

самостійного мислення 

щодо обраної теми. 

Наведено більшою мірою 

опис проблеми (без аналізу) 

недостатнє обґрунтування 

основних моментів,не 

достатньо послідовна 

аргументація. 

Продемонстровано 

розуміння, глибину та / або 

деталізацію проблеми; 

основні моменти 

обґрунтовані, аргументи є 

послідовними; вивчаються 

різні точки зору. 

Досить глибоко та / або детально 

розкрита проблема, 

проаналізовані різні погляди на 

проблему; всі основні моменти 

викладені, аргументи послідовні 

та вагомі; аналізуються різні 

точки зору, наводяться власні 

пропозиції. 

Груповий проєкт <12 балів 12-14 балів 15-17 балів 18-20 балів 

Не всі складові проєкту 

розроблено та/або 

інформація подана 

неструктуровано, немає  

розуміння логічної 

моделі (рамки). 

Результати представлено 

у невідповідному 

форматі. 

Наявні усі складові без 

детального обґрунтування. 

Інформація а 

структурована, є чітке 

розуміння логічної моделі 

(рамки), реалізовано усі 

кроки формування проєкту. 

Результати представлено у 

відповідному форматі.  

Обґрунтована важливість ідеї 

проєкту, виконано усі 

складові Наявні усі складові 

з обґрунтуванням. Є чітке 

розуміння логічної моделі 

(рамки), реалізовано усі 

кроки формування проєкту. 

Результати представлено у 

відповідному форматі. Дані є 

актуальними. 

Обґрунтована важливість ідеї 

проєкту, виконано усі складові з 

повним обґрунтуванням та 

глибоким аналізом. Є чітке 

розуміння логічної моделі 

(рамки), реалізовано усі кроки 

формування проєкту. Аналіз є 

ґрунтовним, визначено ризики та 

перспективи 

Форма представлення повністю 

відповідає вимогам. 

Презентація та 

захист проєкту 

<6 балів 6-7 балів 8 балів 9-10 балів 

Студенти не беруть 

участь у груповому 

обговоренні, на надають 

зворотній зв’язок на 

виступи інших.  

Презентація відсутня або 

не відображає зміст 

проєкту. 

Презентація частково 

відображає зміст проєкту, 

витримано таймінг. 

Студенти беруть участь у 

груповому обговоренні, 

Зворотній зв'язок не 

структурований, не надано 

рекомендацій. 

Презентація повністю 

відображає зміст проєкту, 

витримано таймінг. Студенти 

беруть участь у груповому 

обговоренні, обґрунтовують 

висновки. 

Презентація повністю відображає 

зміст проєкту, витримано 

таймінг. Студенти рефлексують 

результати діяльності команди, 

слухають, оцінюють та 

ефективно реагують на думки 

інших, та частково модерують 

групове обговоренні ґрунтовно 

надають зворотній зв’язок 

Тест множинного 

вибору 

 

<6 балів 6-7 балів 8 балів 9-10  

<60% правильних 

відповідей  

60-74 % правильних 

відповідей 

75-89 % правильних 

відповідей 

90-100 % правильних 

відповідей 



5.3. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

Блок 1 
1 Проходження тестування з атестації та модульного контролю зі зворотнім 

зв’язком з викладачем 

Відповідно до графіку 

навчального процесу 
2 Усний зворотний зв'язок від викладача під час занять протягом занять 
3 Самооцінювання 2-й, 5-й, 8-й, 11-й, 13-й 

тиждень 
4 Усний зворотній зв'язок від викладача та студентів після виступів з 

доповідями 

9-й тиждень 

5 Взаємооцінювання за результатами вікторини 12-й тиждень 

Блок 2 

1 Письмовий зворотний зв'язок на есе Протягом 2 тижнів після 

складання 

2 Консультації, усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

проєктом 

протягом занять 

3 Тест 12-13-й тиждень 

4 Усний зворотній зв'язок від викладача та студентів після презентації проекту під час захисту  

 

В межах блоку 2 передбачається також взаємне оцінювання (peer to peer learning) та самооцінювання як 

елемент формативного оцінювання (після презентації проекту) та сумативного оцінювання – на основі балів, що 

виставив викладач групі, студенти самостійно розподіляють їх відповідно до внеску кожного у спільний результат за 

певними критеріями (відповідальність, внесок у створення ідеї, участь та своєчасність виконання завдань, які ставила 

група, участь у дискусії під час захисту). 
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