
«Україна – цілі тисячоліття» 

Конкурс  організований Сумським національним аграрним університетом. 

1.1.Мета – привернути увагу учнів шкіл до Цілей Сталого Розвитку та кращих 

благодійних практик. 

Проєкт закликає до усвідомленого споживання природних ресурсів та вчить 

емпатії. Конкурс допомагає учням зрозуміти глобальні цілі сталого розвитку і 

полюбити допомагати планеті. 

1.2. Тема конкурсу – Цілі сталого розвитку 2016-2030 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь -  учні  8-11 класів з Чернігівської обл. 

1.4. Конкурс проводиться у наступні два етапи:  

 Перший етап – написання есе на одну з тем поданих у додатку 

(Додаток 1)  до 16.03.2020 року включно на пошту 

konkurs_snau@ukr.net;  

 Другий етап – проведення дебатного турніру серед переможців за 

темами есе (Додаток 1)  – 18.03.20.  

 Нагородження переможців та екскурсійна програма до м.Суми.  

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

  



Додаток 1. 

Для написання есе пропонуємо використати наступні теми, запропоновані 

нижче. 

Навпроти кожної теми, для підтримки і допомоги в написанні наведенні підтеми 

з 17 цілей сталого розвитку зазначених у 2 додатку.  

 

1. Зелене майбутнє (6,7,13,14,15); 

2. Робота мрії – реальність для кожного ( 8,5);  

3. Україна – моя соціальна стабільність (1,2,3,10); 

4. Освіта і інновації – крокуємо поруч (4,11); 

5. Майбутнє у смартфоні (9,12,16). 

 

 

  



Додаток 2. 

Перелік Глобальних Цілей Сталого Розвитку був офіційно затверджений на засіданнях 

Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 року: 

Ціль 1. Подолання бідності у всіх країнах світу. 

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і 

сприяння сталому розвитку сільського господарства. 

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в 

будь-якому віці. 

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливості якісної освіти за заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та 

дівчач. 

Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і 

санітарії для всіх. 

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 

енергії для всіх. 

Ціль 8. Сприяння поступальному всеохоплюючому зростанню, повній і продуктивній 

зайнятості та гідній праці для всіх. 

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям. 

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними. 

Ціль 11.Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст 

і населених пунктів. 

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. 

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його 

наслідками. 

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в 

інтересах сталого розвитку. 

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння її раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка 

процесу втрати. 

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. 

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізації роботи в рамках Глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку. 


