
Інформаційна довідка
щодо співпраці з ЮНЕСКО у сферах фізичного виховання, спорту та

молодіжної політики у 2016 році

Щодо заходів, проведених Міністерством молоді та спорту з нагоди
відзначення Міжнародного дня спорту на благо розвитку і миру

6 квітня 2016 року у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням  української  мови  та  літератури  №  87  імені  О.П.  Довженка,
відбувся відкритий урок на тему "Спорт – шлях до миру, розвитку, здоров'я,
дружби  та  успіху",  присвячений  проголошеному  Організацією Об'єднаних
Націй Міжнародному дню спорту на благо розвитку і миру. 

Почесними гостями школи у цей день стали заступник Міністра молоді
та  спорту  України  з  питань  європейської  інтеграції, заступник  Голови
Національної  комісії  України  у  справах  ЮНЕСКО,  віце-президент
Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту
Микола Мовчан,  президент Національного олімпійського комітету України,
видатний  український  спортсмен,  Олімпійський  чемпіон,  багаторазовий
рекордсмен світу, Герой України, Чемпіон спорту ЮНЕСКО Сергій Бубка та
координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер.

Під  час  привітального  слова  заступник  Міністра  молоді  та  спорту
Микола    привітав почесних гостей, учнів та педагогічний колектив шкіл від
імені  Міністра  молоді  та  спорту  Ігоря  Жданова  та  розповів  про  те,  що
6 квітня було проголошено Міжнародним днем спорту на благо розвитку та
миру на засіданні  Генеральної  Асамблеї  23 серпня 2013 року.  У цей день
всесвітньо відомі спортсмени доносять до дітей та молоді користь спорту та
фізичної  активності.  Крім  того,  у  різних  країнах  світу  відбуваються
різноманітні  спортивні  заходи,  присвячені Міжнародному  дню  спорту  на
благо розвитку і миру. 

Президент  Національного  олімпійського  комітету  України  Сергій
Бубка розповів школярам про важливість спорту та фізичної активності для
розвитку  кожної  людини,  яка  прагне  стати   здоровою  та  успішною
особистістю. Здоровий  спосіб  життя,  фізична  активність  громадян  є
запорукою загального процвітання та добробуту суспільства. 

Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер у своєму вітальному
слові  зазначив,  що  основною  метою  започаткування  Міжнародного  дня
спорту на благо розвитку та миру  стало прагнення  Організації  Об'єднаних
Націй та  світового  співтовариства  поліпшити  життя  людей  за  допомогою
спорту.  Відзначаючи цей день, ООН закликає міжнародні організації, уряди,
неурядові  організації  та  громадськість  співпрацювати,  відзначати  та
підвищувати популярність  Міжнародного дня спорту на благо розвитку та
миру.

 Також відкриті уроки англійською мовою на тему "Спорт – шлях до
миру,  розвитку,  здоров'я,  дружби  та  успіху",  присвячені  проголошеному
Організацією  Об'єднаних  Націй  Міжнародному  дню  спорту  на  благо
розвитку і миру відбулися у Київській гімназії східних мов № 1, яка є також
асоційованою  школою  ЮНЕСКО,  Хотівському  навчально-виховному



комплексі  «ЗОШ  I-III  ступенів  –  гімназія»  Київської  області.  У  заходах
присвячених  Міжнародному  дню  спорту  на  благо  розвитку  і  миру  взяли
участь заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської
інтеграції,  заступник  Голови  Національної  комісії  України  у  справах
ЮНЕСКО,  віце-президент  Міжурядового  комітету  ЮНЕСКО  з  питань
фізичного  виховання  та  спорту  Микола  Мовчан,  заступник  Голови
Представництва  фонду народонаселення  ООН в Україні  Павло Замостьян,
голова  Громадської  ради  при  Міністерстві  молоді  та  спорту  Сергій
Тимофєєв,  голова  ФСТ  «Спартак»  Євген  Баженков,  Радник  Посольства
Молдови в Україні, заступник Посла Молдови в Україні Олег Хінку, Радник
Посольства  Угорщини  в  Україні  Андраш  Деак  та  Консул  Посольства
Норвегії в Україні Томас Брондер.

Щодо телеконференції керівництва Міжурядового комітету
ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту

15  квітня  2016  року  відбулася  телеконференція  керівництва
Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту
(CIGEPS) за участю президента комітету – представника Південної Африки,
а  також віце-президентів  CIGEPS –  представників  України,  Ірану,  Оману,
Туреччини,  Колумбії.  У  ході  телеконференції  обговорювалися  питання
поточної  роботи  та  перспективних  напрямів  діяльності  Міжурядового
комітету. 

Щодо заходів, проведених Міністерством молоді та спорту з
нагоди відзначення Дня Європи

13 травня 2016 року  у школі I-III ступенів № 9 Оболонського району
Києва за  сприяння Міністерства  молоді  та спорту України та Громадської
Ради  при  Мінмолодьспорту  відбувся  відкритий  урок,  присвячений  Дню
Європи в Україні,  проведений англійською мовою з  нагоди відзначення  у
2016 р. Року англійської мови в Україні (проголошеного Указом Президента
України  №641/2015  від  16.11.2015)  з  метою  пропагування  в  Україні
англійської мови, як основної мови міжнародного спілкування.

 Відкритий урок провели заступник Міністра молоді та спорту України
з  питань  європейської  інтеграції,  заступник  Голови  Національної  комісії
України  у  справах  ЮНЕСКО,  віце-президент  Міжурядового  комітету
ЮНЕСКО  з  питань  фізичного  виховання  та  спорту  Микола  Мовчан,
Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс
Пойканс  та  Голова  Громадської  Ради  при  Міністерстві  молоді  та  спорту
України Сергій Тимофєєв.

 У ході  заходу  Микола  Мовчан,  Юріс  Пойканс  та  Сергій  Тимофєєв
розповіли  дітям  та  молоді  про  історію  та  значення  Дня  Європи,  історію
створення Європейського Союзу, про європейську інтеграцію та європейські
цінності,  про співпрацю України з  Європейським Союзом,  Радою Європи,
ЮНЕСКО та іншими агенціями ООН, про досвід Латвії у сфері європейської
інтеграції  та  набуття  членства  у  ЄС,  про  історію  Латвії,  про  українсько-



латвійські  відносини,  про  двосторонню  співпрацю  у  сфері  розвитку
громадянського  суспільства,  молоді  та  спорту,  про  важливість  вивчення
іноземних  мов,  зокрема  мов  держав-членів  Європейського  Союзу,  про
важливість  фізичної  культури,  фізичного  виховання  та  спорту,  здорового
способу життя, рухової активності для здоров’я та майбутнього молоді тощо.

20  травня  2016  року  у  спеціалізованій  школі  І-ІІІ  ступенів  з
поглибленим вивченням іноземних мов № 220 (м. Київ) відбулися відкритий
урок та святкові заходи з нагоди Дня Європи в Україні. 

У  заходах  взяли  участь  учні  та  вчителі  школи  №220,  заступник
Міністра  молоді  та  спорту  України  з  питань  європейської  інтеграції,
заступник Голови Національної комісії  України у справах ЮНЕСКО, віце-
президент Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання
та  спорту  Микола  Мовчан;  Надзвичайний  та  Повноважний  Посол
Португальської  Республіки  в  Україні  Марія  Кріштіна  Серпа  ди  Алмейда,
голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Наталія
Бондар,  Начальник  управління  освіти  Голосіївської  районної  державної
адміністрації Галина Полторак та інші учасники та гості.

У ході заходів Микола Мовчан та Марія Кріштіна Серпа ди Алмейда
розповіли  дітям  та  молоді  про  історію  та  значення  Дня  Європи,  про
європейську  інтеграцію,  європейські  ідеали  та  цінності,  про  співпрацю
України  з  Європейським  Союзом,  Радою  Європи,  ЮНЕСКО,
Португальською  Республікою,  про  відносини  Португалія  –  ЄС,  про
розширення контактів та співробітництва між школами, дітьми та молоддю
України  та  Португалії,  про  поширення  знань  та  інформації  щодо
Європейського  Союзу  та  європейської  інтеграції  серед  учнівської  молоді
України, про важливість вивчення іноземних мов, зокрема мов країн-членів
ЄС,  про  важливість  фізкультури  та  спорту  для  здоров'я  дітей  та  молоді,
рухової активності тощо.

21 травня 2016 року у центрі  Києва з  нагоди Дня Європи в Україні
пройшли  фізкультурно-оздоровчі  заходи,  які  були  проведені  за  сприяння
Мінмолодьспорту. 

Привітати учасників заходу завітали Міністр молоді та спорту України
Ігор  Жданов,  заступник  Міністра  Микола  Мовчан,  Надзвичайний  і
Повноважний  Посол  Французької  республіки  в  Україні  Ізабель  Дюмон,
Надзвичайний і  Повноважний Посол Португальської  Республіки в Україні
Марія  Кріштіна  Серпа  ди  Алмейда,  Надзвичайний  і  Повноважний  Посол
Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс. 

23 травня 2016 року заступник Міністра молоді та спорту України з
питань  європейської  інтеграції,  заступник  Голови  Національної  комісії
України  у  справах  ЮНЕСКО,  віце-президент  Міжурядового  комітету
ЮНЕСКО  з  питань  фізичного  виховання  та  спорту  Микола  Мовчан  та
Надзвичайний  і  Повноважний  Посол  Королівства  Бельгія  в  Україні  Люк
Якобс  взяли  участь  у  тематичній  зустрічі зі  студентами  та  аспірантами
Національного  університету  фізичного  виховання  і  спорту  України
(НУФВСУ). 

У своєму виступі Микола Мовчан розповів про спортивну дипломатію
України, про співпрацю Мінмолодьспорту України з ЮНЕСКО та іншими



агенціями ООН, про діяльність Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань
фізичного  виховання  та  спорту  тощо. Студенти,  аспіранти  та  викладачі
НУФВСУ  мали  можливість  поспілкуватися  англійською  мовою  із
заступником Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції та
Послом Бельгії в Україні, детальніше ознайомитися з Європейським Союзом
та Королівством Бельгія тощо.

25  травня  у  спеціалізованій  школі  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим
вивченням  англійської  мови  №  85  (м.  Київ)  відбулися  відкритий  урок  та
святкові заходи з нагоди Дня Європи в Україні. 

У  заходах  взяли  участь  учні,  вчителі  та  керівництво  школи  №  85,
заступник  Міністра  молоді  та  спорту  з  питань  європейської  інтеграції,
заступник Голови Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО, віце-
президент Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання
та спорту Микола Мовчан; Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської
Республіки  в  Україні  Марюс  Януконіс  та  Начальник  управління  освіти
Голосіївської районної державної адміністрації Галина Полторак.

Марюс  Януконіс  та  Микола  Мовчан  розповіли  дітям  та  молоді  про
історію та значення Дня Європи,  про європейську інтеграцію,  європейські
ідеали та цінності, про співпрацю України з Європейським Союзом, Радою
Європи, ЮНЕСКО, Литовською Республікою, про відносини Литва-ЄС, про
імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС, про розширення контактів
та співробітництва між школами, дітьми та молоддю України та Литви, про
поширення знань та інформації щодо Європейського Союзу та європейської
інтеграції  серед  учнівської  молоді  України,  про  важливість  вивчення
іноземних  мов,  зокрема  мов  країн-членів  ЄС,  про  важливість  фізичної
культури та спорту для здоров'я дітей і молоді та інші питання.

Усі  заходи,  присвячені  святкуванню  Дня  Європи,  були  проведені
англійською мовою з нагоди відзначення у 2016 році Року англійської мови в
Україні  (проголошеного  Указом  Президента  України  №641/2015  від
16.11.2015)  з  метою пропагування в Україні  англійської  мови як  основної
мови міжнародного спілкування.

Щодо проведення відбору кандидатів для участі у
 програмі “Молодіжний делегат до ООН-2016”

02 червня 2016 року завершився фінальний етап відбору на участь у
програмі “Молодіжний делегат до ООН-2016”. В жовтні цього року Україну
на  Генеральній  Асамблеї  ООН  в  Нью-Йорку  представлятимуть  Уляна
Автономова та Кирило Безкоровайний. 

“Молодіжний  делегат  до  ООН”  –  це  проект,  спрямований  на
активізацію талановитої  молоді  у  всьому світі  шляхом участі  молодіжних
делегатів  у  розробці  реальних  документів  та  прийнятті  рішень  у  системі
ООН.  Понад 80 осіб подали свої кандидатури для участі у програмі. Відбір
тривав із 12 травня по 02 червня ц.р.: на першому етапі було відібрано 16
осіб,  з них, за результатами співбесід,  -  ще 4, а за підсумками фінального
етапу визначено 2 переможців.



До  складу  відбіркової  комісії  увійшли  президент  Фонду  Богдана
Гаврилишина  Богдан  Гаврилишин,  директор  Фонду  Гаврилишина  Олена
Бекреньова, заступник Міністра молоді та спорту Олександр Ярема, директор
департаменту  молодіжної  політики  Міністерства  молоді  та  спорту  Ірина
Бєляєва,  заступник  директора  департаменту  міжнародних  організацій
Міністерства  закордонних  справ  Василь  Покотило,  ініціаторки  заснування
програми  “Молодіжний  делегат  України  до  ООН”  і  перші  молодіжні
делегатки  від  України Вікторія  Швидченко  та  Вікторія  Лучка,  молодіжні
делегати від України 2015 року Інна Сандюк та Олег Пуришев.

Щодо діяльності, направленої на збереження цілісності  спорту

20-21  вересня  2016  року  заступник  Міністра  молоді  та  спорту
України з питань європейської інтеграції,  віце-президент Міжурядового
комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту взяв участь
у  2-й  Міжнародній  конференції  Ради  Європи  щодо  сприяння  та
імплементації  Конвенції  Ради  Європи  проти  маніпулювання
спортивними  змаганнями,  яка  відбулася  у  м.  Страсбург.   Мета  2-ї
Міжнародної конференції – надати сприяння державам-членам Ради Європи
у  питаннях  приєднання  до  Конвенції  Ради  Європи  проти  маніпулювання
спортивними  змаганнями  та  її  ратифікації,  сприяти  формуванню  та
координації  спільних  дій  держав-членів  Ради  Європи  у  цьому  напрямі,
підтримувати  реалізацію  національних  та  міжнародних  проектів,
налагоджувати  міжнародне  дво-  та  багатостороннє  співробітництво  і
поглиблювати співпрацю в рамках міжнародних організацій щодо боротьби з
маніпулюванням спортивними змаганнями, боротьби з договірними матчами,
з корупцією у спорті тощо. 

27-28 вересня 2016 року українська делегація на чолі із заступником
Міністра  молоді  та  спорту  України  з  питань  європейської  інтеграції,
Віце-головою  Міжурядового  комітету  ЮНЕСКО  з  питань  фізичного
виховання  та  спорту  (CIGEPS)  взяла  участь  у  2-му  Регіональному
Семінарі щодо боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями та
корупцією  у  спорті.  Семінар  відбувся  у  м.  Загреб  (Хорватія)  в  рамках
спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу "Keep Crime Out Of
Sport" (KCOOS). Мета Семінару – надати сприяння державам-членам Ради
Європи  у  питаннях  приєднання  до  Конвенції  Ради  Європи  проти
маніпулювання  спортивними  змаганнями  та  її  ратифікації,  сприяти
формуванню та координації спільних дій держав-членів Ради Європи у цьому
напрямі,  обмінюватися досвідом,  підтримувати реалізацію національних та
міжнародних  проектів,  налагоджувати  міжнародне  співробітництво  та
поглиблювати співпрацю в рамках міжнародних організацій щодо боротьби з
маніпулюванням спортивними змаганнями, боротьби з договірними матчами
та з корупцією у спорті тощо.



Щодо співпраці з неурядовою організацією "Спорт та мир"

Протягом 2016 року відбулася низка зустрічей  заступника Міністра
молоді та спорту України з питань європейської інтеграції, заступника
Голови  Національної  комісії  України  у  справах  ЮНЕСКО,  віце-
президента  Міжурядового  комітету  ЮНЕСКО  з  питань  фізичного
виховання та спорту М. Мовчана з Директором з питань міжнародного
співробітництва Міжнародної неурядової організації "Мир і спорт" Іріс
Влахутсікос.  Організація  "Спорт  та  мир"  є  членом  Постійної
консультативної ради Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного
виховання та спорту.

В  рамках  співпраці  Мінмолодьспорту  та  організації  "Мир  і  спорт"
9 грудня 2016 року у Міністерстві відбулася презентація діяльності згаданої
організації  для представників українських спортивних федерацій, клубів та
товариств.  Під  час  заходу  учасники  презентації  дізналися  про  заходи  та
ініціативи, які проводить організація "Мир і спорт" в країнах світу, зокрема
щодо  проведення  Щорічного  міжнародного  форуму  "Мир  і  спорт",  який
відвідують  понад  500  делегатів  високого  рівня  (глави  держав,  міністри,
дипломати, керівники спортивних та громадських організацій) з понад 100
країн світу, та про кампанію популяризації  спорту заради миру і розвитку
"Біла картка".

Щодо підготовки заявок до Фонду ЮНЕСКО щодо
викорінення допінгу у спорті та Програми участі ЮНЕСКО

Протягом  2016  року  Мінмолодьспорту  спільно  з  Національним
антидопінговим  центром  України  було  підготовлено,  доопрацьовано  та
направлено  до  Секретаріату  ЮНЕСКО  заявку  до  Фонду  ЮНЕСКО  щодо
викорінення допінгу у спорті  на  отримання  гранту  на  вдосконалення
національної антидопінгової програми.

Також  Мінмолодьспорту  підтримало  та  направило  на  адресу
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО заявки від Національного
університету фізичного виховання і спорту України та Академії української
преси для реалізації проектів за фінансової підтримки ЮНЕСКО у 2016-2017
роках.

Відділ міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції

грудень 2016 року


