
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх 

З 2000 року в забезпеченні загальної початкової 

освіти відбувся величезний прогрес. Загальний 

показник охоплення шкільною освітою у регіонах, 

які розвиваються, у 2015 році досяг 91%,  

а кількість дітей, які не відвідують школу, в усьому 

світі зменшилася майже вдвічі. Рівень грамотності 

також різко зріс, а крім того, школу відвідують 

набагато більше дівчаток, ніж будь-коли раніше.  

У деяких регіонах, які розвиваються, прогрес уповільнювався через 

високий рівень бідності, збройні конфлікти та інші надзвичайні ситуації. Через 

постійні збройні конфлікти у Західній Азії і Північній Африці спостерігається 

зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Це тривожна тенденція. 

Хоча в африканських країнах на південь від Сахари відбувся найбільший 

прогрес в охопленні початковою шкільною освітою серед усіх регіонів,  

які розвиваються – з 52% у 1990 році до 78% у 2012 році – значні розбіжності 

залишаються. У дітей із бідних домогосподарств учетверо менше шансів 

ходити до школи, ніж у дітей з найбагатших сімей. Значними також 

залишаються відмінності між сільськими та міськими районами. 

Досягнення всебічної якісного освіти для всіх іще раз підтверджує 

думку про те, що освіта є одним із найпотужніших і перевірених засобів 

сталого розвитку. Ця мета гарантує отримання безкоштовної початкової  

та середньої освіти всіма дівчатками і хлопчиками до 2030 року. Вона також 

спрямована на забезпечення рівноправного доступу до недорогого 

професійного навчання, ліквідації гендерних і матеріальних розбіжностей  

і забезпечення загального доступу до якісної вищої освіти. 

Завдання для досягнення цілі: 

4.1 До 2030 року забезпечити, щоб всі дівчатка і хлопчики завершували 

здобуття безкоштовної, рівноправної і якісної початкової та середньої освіти, 

що дозволяє домогтися затребуваних і ефективних результатів навчання 

4.2 До 2030 року забезпечити всім дівчаткам і хлопчикам доступ  

до якісних систем розвитку, догляду та дошкільного навчання дітей молодшого 

віку, щоб вони були готові до здобуття початкової освіти 



4.3 До 2030 року забезпечити для всіх жінок і чоловіків рівний доступ  

до недорогої та якісної професійно-технічної та вищої освіти, у тому числі 

університетської освіти 

4.4 До 2030 року істотно збільшити число молодих і дорослих людей,  

які володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними 

навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять 

підприємницькою діяльністю 

4.5 До 2030 року ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти  

і забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх 

рівнів для уразливих груп населення, у тому числі інвалідів, представників 

корінних народів і дітей, які перебувають в уразливому становищі 

4.6 До 2030 року забезпечити, щоб всі молоді люди і значна частка 

дорослого населення, як чоловіків, так і жінок, вміли читати, писати і рахувати 

4.7 До 2030 року забезпечити, щоб усі учні здобували знання і навички, 

необхідні для сприяння сталому розвитку, у тому числі шляхом навчання  

з питань сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної 

рівності, пропаганди культури миру та ненасильства, громадянства світу  

й усвідомлення цінності культурного різноманіття і вкладу культури в сталий 

розвиток 

4.a Створювати й удосконалювати навчальні заклади, що враховують 

інтереси дітей, особливі потреби інвалідів і гендерні аспекти, та забезпечити 

безпечне, вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне середовище 

навчання для всіх 

4.b До 2020 року значно збільшити в усьому світі кількість стипендій, 

які надаються країнам, що розвиваються, особливо найменш розвиненим 

країнам, малим острівним державам, що розвиваються, й африканським 

країнам, для здобуття вищої освіти, включаючи професійно-технічну освіту  

і навчання з питань інформаційно-комунікаційних технологій, технічні, 

інженерні та наукові програми, у розвинених країнах та інших країнах, що 

розвиваються 

4.c До 2030 року значно збільшити кількість кваліфікованих учителів,  

у тому числі шляхом міжнародного співробітництва у підготовці вчителів  

у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах і малих 

острівних державах, що розвиваються 


