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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

сформувати стратегічне мислення та спроможність публічних службовців аналізувати,
формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій на основі розбудови
багаторівневого врядування в Україні, сприяти партнерству для досягнення Цілей сталого
розвитку.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Концептуальні засади політики сталого розвитку
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Складові сталого розвитку: економічна, соціальна, екологічна. Принципи
сталого розвитку.
Інституційне забезпечення сталого розвитку
Показники та індикатори сталого розвитку

Модуль 2. Цілі сталого розвитку України до 2030
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

1.Ні бідності.
2.Ні голоду.
3.Гарне здоров’я.
4. Якісна освіта.
5. Гендерна рівність.
6. Чиста вода та належні санітарні умови.
7.Відновлювальна енергія.
8. Гідна праця та економічне зростання.
9. Інновації та інфраструктура.
10.Зменшення нерівності.
11. Сталий розвиток міст та спільнот.
12. Відповідальне споживання.
13. Боротьба зі зміною клімату.
14. Збереження морських екосистем.
15.Збереження екосистем суші.
16. Мир та справедливість. 17. Співпраця заради стійкого розвитку.

Модуль 3. Політика сталого розвитку на місцевому (локальному) рівні
Тема 12.

Природно-ресурсний потенціал громади

Тема 13.
Тема 14.

Сталий розвиток людського капіталу
Соціальна мобілізація для сталого місцевого розвитку

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

сформувати у здобувачів освіти цілісну систему знань про концептуальні засади та Глобальні
цілі сталого розвитку;
вміння знаходити та критично аналізувати інформацію, приймати рішення щодо економічних,
соціально-політичних та екологічних проблем з використанням індикаторів сталого розвитку;
сформувати у здобувачів освіти готовність долучатися до вирішення суспільних проблем
сталого розвитку та навчити використовувати для цього інструменти моделювання сценарів
сталого розвитку громад (суспільства та теритрорій)

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
робота в групах, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання
дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання завдань в інтерактивних вправах – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання (проекту) – ~ 15 балів
- Презентація проекту – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за
модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після
атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна Рейтингова
Шкала
національна
бальна
оцінювання
Визначення
шкала
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
Виконання задовольняє мінімальні критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з навчальної
дисципліни

Відмінно

90 ≤ RD ≤
100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
Задовільно
Незадовільно

64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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