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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка
отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та
навичок. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною
визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами,
завдання та вказівки викладача. Самостійна робота студента забезпечує
система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення
конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчально-методичні
посібники, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні
передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для
самостійної роботи студенту також рекомендують відповідну наукову та
фахову монографічну і періодичну літературу. Самостійну роботу над
засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни студенти можуть
виконувати у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах,
комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. У
необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь
складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу
студента до потрібних дидактичних засобів. Графік самостійної роботи
доводять до відома студентів на початку поточного семестру.
Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему
домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцінка має
входити до семестрової оцінки студента. Завдання самостійної роботи
студенти можуть виконувати індивідуально. Контроль за виконанням
самостійної роботи здійснюють згідно з вимогами і критеріями, описаними у
навчально-методичному комплексі дисципліни. Формами контролю за
самостійною роботою може бути усне опитування на практичному занятті та
перевірка письмових, або електронних робіт.
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ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Визначить завдання та критерії оцінки досягнення відповідної цілі
(варіанту) в Україні, або на прикладі іншої країни (регіону) світу.
Цілі розвитку тисячоліття були розроблені на основі восьми глав Декларації
Тисячоліття ООН, підписаній у вересні 2000 року. Вісім цілей і 21 задача
виглядають наступним чином:

















1. Ліквідувати абсолютну бідність і голод (варіант 1).
За період з 1990 по 2015 рр. скоротити вдвічі частку населення, чий дохід
становить менше одного долара на день.
За період з 1990 по 2015 рр. скоротити вдвічі частку голодуючого населення.
Забезпечити повну і продуктивну зайнятість і гідну роботу всім, включаючи
жінок та молодь. (Задача була додана в 2007 р.)
2. Забезпечити загальну початкову освіту (варіант 2).
До 2015 р забезпечити дітям у всьому світі, як хлопчикам, так і дівчаткам,
можливість в повному обсязі отримати початкову шкільну освіту.
3. Сприяти рівноправності статей і розширенню прав жінок (варіант 3).
Ліквідувати нерівноправність за статевою ознакою в сфері початкової та
середньої освіти, переважно вже до 2005 р., а до 2015 р домогтися цього на
всіх рівнях системи освіти.
4. Скоротити дитячу смертність (варіант 4).
За період з 1990 по 2015 рр. скоротити на дві третини смертність серед дітей
віком до п'яти років.
5. Поліпшити охорону материнського здоров'я (варіант 5).
За період з 1990 по 2015 рр. скоротити на три чверті коефіцієнт материнської
смертності.
До 2015 р забезпечити загальний доступ до отримання допомоги у сфері
репродуктивного здоров'я.
6.
Боротися з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями
(варіант 6).
Зупинити До 2015 р. поширення ВІЛ/СНІДу та започаткувати тенденції до
скорочення їх поширеності.
До 2010 року забезпечити загальнодоступне лікування від ВІЛ/СНІДу всім,
хто цього потребує.
До 2015 р зупинити поширення малярії та інших важких захворювань і
започаткувати тенденції до скорочення їх поширеності.




7. Забезпечити екологічну стійкість (варіант 7).
Включити принципи сталого розвитку в політику і державні програми країн;
запобігти вичерпання природних ресурсів.
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Скоротити втрату біологічного різноманіття, досягнувши до 2010 р.
істотного зниження коефіцієнта убутку.
До 2015 р. вдвічі скоротити частку населення, що не має постійного доступу
до чистої питної води і основних санітарно-технічних засобів.
До 2020 р. досягти значного покращення в житті, щонайменше, 100 мільйонів
мешканців нетрів.
8. Сформувати всесвітнє партнерство з метою розвитку (варіант 8).
Розвинути відкриту торговельну та фінансову систему, що діє на основі
правил, передбачувану і неупереджену. Це включає прихильність до порядку
в управлінні, розвитку та зниженню рівня бідності — на національному та
міжнародному рівнях.
Вирішити особливі потреби найменш розвинених країн. Це включає
безмитний і неквотований доступ до експортованих ними товарів; розширену
програму з полегшення боргового тягаря найбідніших країн з великою
заборгованістю; ліквідацію офіційного двостороннього боргу; і більш
інтенсивне офіційне сприяння країнам, які вживають заходи щодо зниження
рівня бідності.
Вирішити особливі потреби держав, які не мають виходу до морських шляхів
і малих острівних держав, що розвиваються.
Всебічно вирішувати проблеми заборгованості країн шляхом прийняття
національних і міжнародних заходів, щоб зробити борговий тягар терпимим
протягом тривалого періоду.
У співпраці з фармацевтичними компаніями забезпечити країнам, що
розвиваються, доступність необхідних ліків.
У співпраці з приватним сектором зробити доступними блага нових
технологій, особливо інформаційних та комунікаційних.
Цілі сталого розвитку 2016-2030
У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у
Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі
розвитку на період після 2015 року (далі – Саміт). Саміт розглядається
світовою спільнотою як подія історичного значення. Проблематика Саміту
охоплювала
всі
аспекти
соціально-економічного
розвитку,
конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної безпеки,
глобального партнерства для розвитку, а обсяг грунтовної підготовчої роботи
не мав прецедентів в історії.
Після Саміту перед країнами членами ООН постали нові завдання
адаптації визначених на глобальному рівні цілей та їх моніторингу. В
Україні також розпочалась робота зі встановлення цілей сталого
розвитку на 2016-2030 роки, відповідних завдань та показників для
моніторингу досягнення цілей.
Ціль 1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди (варіант 9).
Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки,
поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
(варіант 10).
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Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння
благополуччю для всіх в будь-якому віці (варіант 11).
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та
заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх
(варіант 12).
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і
можливостей усіх жінок та дівчаток (варіант 13).
Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних
ресурсів і санітарії для всіх (варіант 14).
Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і
сучасних джерел енергії для всіх (варіант 15).
Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх (варіант 16).
Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям (варіант 17).
Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними (варіант
18).
Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й
екологічної стійкості міст і населених пунктів (варіант 19).
Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і
виробництва (варіант 20).
Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату
та його наслідками (варіант 21).
Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і
морських ресурсів в інтересах сталого розвитку (варіант 22).
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх
раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з
опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу
деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття (варіант 23).
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і
створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі
інституцій на всіх рівнях (варіант 24).
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках
Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку (варіант 25).

