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Міжнародний стандарт з Освіти 

Міжнародний стандарт з Освіти Всесвітнього антидопінгового Кодексу — це 

обов'язковий Міжнародний Стандарт, розроблений у межах Всесвітньої 

антидопінгової програми. Він був розроблений у консультації зі Сторонами-

підписантами, державними органами й іншими зацікавленими сторонами.  

Міжнародний стандарт з Освіти вперше був прийнятий і схвалений Виконавчим 

комітетом ВАДА на П'ятій Всесвітній конференції з допінгу в спорті у Катовіце 

7 листопада 2019 року і вступає в силу з 1 січня 2021 року.  

Неофіційний переклад Міжнародного стандарту з Освіти українською був 

підготований Національним антидопінговим центром України. Офіційний текст 

підготований ВАДА і публікується англійською та французькою мовами. У випадку 

розходження між англомовною та франкомовною версіями версія англійською має 

переважну силу. 

Опубліковано: 
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агентство 

Stock Exchange Tower 

800 Place Victoria (оф. 1700) 

П/я 120 
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Канада H4Z 1B7 

www.wada-ama.org 

Тел.: +1 514 904 9232 

Факс: +1 514 904 8650 

E-mail: code@wada-ama.org 
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ЧАСТИНА ПЕРША: ВСТУП, ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ, 

ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  

1.0 Вступ і сфера застосування 

Міжнародний стандарт з Освіти є обов'язковим Міжнародним стандартом, 

розробленим як частина Всесвітньої антидопінгової програми. 

Загалом основним завданням Міжнародного стандарту з Освіти є підтримка 

збереження спортивного духу, як це зазначено в Кодексі, та сприяння вихованню 

середовища, вільного від допінгу. Визнано, що переважна більшість Спортсменів 

бажає змагатися чисто та не має наміру використовувати Заборонені речовини або 

Методи і має право на рівні умови. 

Освіта як одна із стратегій Запобігання, що висвітлено у Кодексі, призначена для 

заохочення поведінки, яка відповідає цінностям чистого спорту й захищає 

Спортсменів та інших людей від допінгу. Основним принципом Міжнародного 

стандарту з Освіти є те, що антидопінговий досвід Спортсмена спочатку повинен 

проходити через Освіту, а не Допінг-контроль. 

Міжнародний стандарт з Освіти має три (3) основні завдання для підтримки цих 

цілей. 

Перше завдання — це встановлення обов'язкових стандартів, що допоможуть 

Сторонам-підписантам спланувати, впровадити, контролювати та оцінити 

ефективність Освітніх програм, як це передбачено Статтею 18 Кодексу. Кодекс, 

Міжнародний стандарт з Освіти та Керівництво з Освіти узгоджені таким чином, 

що Кодекс визначає рамки Освіти, Міжнародний стандарт з Освіти — принципи та 

мінімальні стандарти, які передбачають Освітні програми, тоді як Керівництво з 

Освіти допоможе Сторонам-підписантам розвивати та вдосконалювати Освітні 

програми.  
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Друге завдання Міжнародного стандарту з Освіти — забезпечити наступне: 

a) визначення термінології у галузі Освіти; 

b) чіткість ролей та обов’язків усіх Сторін-підписантів, які відповідають за 

планування, впровадження, контроль та оцінку Освітніх програм. 

Третє завдання Міжнародного стандарту з Освіти — допомогти Сторонам-

підписантам максимально використовувати свої ресурси в нижчезазначені способи: 

a) вимагати від Сторін-підписантів створення Освітнього пулу, що, як мінімум, 

повинен включати Спортсменів із Реєстраційного пулу тестувань (РПТ), та 

Спортсменів, які повертаються після санкцій; 

b) заохотити Сторони-підписанти до співпраці з іншими особами та координації 

своєї Освітньої діяльності, щоб мінімізувати дублювання; 

c) заохотити Сторони-підписанти враховувати переваги від навчання широких 

верств населення через Ціннісно-орієнтовану Освіту, що базується на цінностях 

прищеплення духу спорту та розвитку середовища, вільного від допінгу; 

d) заохотити Сторони-підписанти залучати та використовувати ресурси та досвід 

інших осіб або установ, включаючи уряд, дослідників та навчальні заклади. 

2.0 Положення Кодексу 

Наступні статті Кодексу 2021 року мають безпосереднє відношення до Міжнародного 

стандарту з Освіти; їх можна отримати, посилаючись власне на Кодекс: 

• Вступ. 

• Кодекс, Стаття 18 «Освіта». 

• Кодекс, Стаття 20 «Додаткові ролі та відповідальність Сторін-підписантів і 

ВАДА». 
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• Кодекс, Стаття 21 «Додаткові ролі та відповідальність Спортсменів та інших 

осіб». 

3.0 Визначення та тлумачення 

3.1 Терміни, визначені в Кодексі 2021 року, що використовуються у 

Міжнародному стандарті з Освіти 

АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System): Система 

антидопінгового адміністрування і управління — це система, призначена для 

керування базою даних, розміщеною в Інтернеті, шляхом введення, зберігання, 

поширення даних і складання звітів, розроблена для надання допомоги зацікавленим 

сторонам і ВАДА в їх антидопінговій діяльності за умови дотримання законодавства 

про захист персональних даних. 

Антидопінгова організація (Anti-Doping Organization): ВАДА або Сторона-

підписант, відповідальна за ухвалення правил, спрямованих на започаткування, 

впровадження і виконання будь-якої частини процесу Допінг-контролю. Зокрема, 

антидопінговими організаціями є Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний 

паралімпійський комітет, інші Організатори великих спортивних заходів, які 

проводять Тестування на своїх спортивних Заходах, міжнародні федерації та 

Національні антидопінгові організації.  

Біологічний паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport): Програма і 

методи збору й узагальнення даних, визначених у Міжнародному стандарті 

тестування і розслідувань та Міжнародним стандартом для лабораторій. 

ВАДА (WADA — World Anti-Doping Agency): Всесвітнє антидопінгове агентство.  

Дозвіл на терапевтичне використання (ДТВ) (TUE): Дозвіл на терапевтичне 

використання дозволяє Спортсмену за станом здоров’я використовувати 

Заборонену Речовину або Заборонений Метод, але лише в разі дотримання умов, 

встановлених статтею 4.4 та Міжнародним стандартом дозволів на терапевтичне 

використання.  
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Допінг-контроль (Doping Control): Усі етапи та процеси, починаючи з планування 

тестування і закінчуючи остаточним розглядом апеляції та забезпеченням наслідків, 

включаючи всі стадії, включаючи, але не обмежуючись ними; Тестування, 

розслідування, ДТВ, забір Проб і поводження з ними, лабораторний аналіз, обробка 

результатів і проведення слухань і оскарження, а також розслідування чи 

провадження, пов’язані з порушеннями статті 10.14 (статус під час відсторонення 

або тимчасового відсторонення). 

Допоміжний персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): Будь-який 

тренер, інструктор, менеджер, агент, технічний персонал команди, офіційна особа, 

медичний, фельдшерський персонал, один з батьків чи будь-яка інша Особа, яка 

працює зі Спортсменом, лікує або допомагає Спортсмену під час підготовки й 

участі в спортивних змаганнях.  

Змагання (Competition): Одиничний забіг, заплив, гонка, матч, гра або одинична 

дисципліна — наприклад, баскетбольний матч або фінали Олімпійських спринтів на 

100 метрів у легкій атлетиці. Для багатоетапних гонок та інших спортивних 

дисциплін, коли нагороди присуджуються щоденно або на інших проміжних 

підставах, відмінності між змаганням і спортивним заходом встановлюються 

відповідно до правил, ухвалених відповідною Міжнародною федерацією.  

Кодекс: Всесвітній антидопінговий Кодекс.  

Міжнародний спортивний захід (International Event): Спортивний захід або 

змагання, керівним органом якого є Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний 

паралімпійський комітет, міжнародна федерація, Організатор великого 

спортивного заходу або інша міжнародна спортивна організація, що є керівним 

органом заходу або призначає технічний персонал на спортивний захід. 

Міжнародний стандарт (International Standard): Стандарт, затверджений ВАДА 

на підтримку Кодексу. Відповідність Міжнародному стандарту (на відміну від іншого 

альтернативного стандарту, практики або процедури) повинна слугувати достатньою 

підставою для встановлення того факту, що процедури, вказані в Міжнародному 
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стандарті, проведені належним чином. Міжнародні стандарти мають включати 

будь-які технічні документи, видані відповідно до Міжнародного стандарту.  

Місце проведення спортивного заходу: ті місця, що були призначені керівним 

органом спортивного заходу.  

Національна антидопінгова організація (National Anti-Doping Organization): 

Організація, визначена кожною країною, яка має повноваження і відповідає за 

ухвалення та впровадження антидопінгових правил, здійснення забору Проб, 

обробку результатів тестування, проведення слухань на національному рівні. Якщо 

це призначення не було зроблено компетентними органами державної влади, такою 

структурою мають бути Національний олімпійський комітет або уповноважена ним 

організація. 

Національний олімпійський комітет (National Olympic Committee): Організація, 

визнана Міжнародним олімпійським комітетом. Визначення «Національний 

олімпійський комітет» стосується також національних спортивних конфедерацій у 

тих країнах, де функції Національного олімпійського комітету по боротьбі з 

допінгом у спорті беруть на себе Національні спортивні конфедерації.  

Національний спортивний захід (National Event): Спортивний захід або змагання, 

у якому беруть участь Спортсмени міжнародного або національного рівня, що не є 

міжнародною спортивною подією. 

Неповнолітній (Minor): Фізична Особа, яка не досягла 18 років. 

Об’єктивна відповідальність (Strict Liability): Правило, яке передбачає, що 

відповідно до статті 2.1 та 2.2 антидопінговій організації немає необхідності 

доводити факт наміру, Вини, необережності або усвідомленого Використання 

Спортсменом Забороненої Речовини або Забороненого Методу з метою 

встановлення порушення антидопінгового правила.  

Організатор великого спортивного заходу (Major Event Organizations): 

Континентальні асоціації Національних олімпійських комітетів та інші міжнародні 
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організації, що об’єднують кілька видів спорту і виступають як керівні органи для 

континентального, регіонального та іншого Міжнародного спортивного заходу.  

Освіта (Education): Процес навчання прививати цінності та розвивати поведінку, 

що сприяє і захищає дух спорту, а також запобігає навмисному й ненавмисному 

допінгу.  

Особа (Person): Фізична Особа або організація, або інша юридична особа.  

Регіональна антидопінгова організація (Regional Anti-Doping Organization): 

Регіональна організація, уповноважена країнами-учасниками координувати і 

реалізовувати делеговані їй сфери національних антидопінгових програм, що може 

включати адаптацію та імплементацію антидопінгових правил, планування і збір 

Проб, обробку результатів, розгляд запитів на ДТВ, проведення слухань, проведення 

освітніх програм на регіональному рівні. 

Реєстраційний пул тестувань (Registered Testing Pool): Список 

найпріоритетніших Спортсменів, що складається окремо на міжнародному рівні 

міжнародними федераціями та на національному рівні Національними 

антидопінговими організаціями, які підлягають цілеспрямованому змагальному і 

позазмагальному тестуванню, що є частиною плану збору Проб такої міжнародної 

федерації або Національної антидопінгової організації. Такі Спортсмени у зв’язку із 

цим повинні надавати інформацію про своє місцезнаходження відповідно до Статті 

5.5 і Міжнародного стандарту з тестування і розслідувань. 

Спортивний захід (Event): Серія окремих змагань, що проводяться разом однією 

керівною організацією (наприклад Олімпійські ігри, чемпіонати світу Міжнародної 

федерації або Панамериканські ігри). 

Спортсмен (Athlete): Будь-яка Особа, яка займається спортом на міжнародному (як 

це встановлено кожною міжнародною федерацією) або національному рівні (як це 

встановлено кожною Національною антидопінговою організацією). Антидопінгова 

організація має право на власний розсуд застосовувати антидопінгові правила до 
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Спортсмена, який не є Спортсменом ані міжнародного, ані національного рівня, 

поширюючи визначення «Спортсмен» і на них. Стосовно Спортсменів, які не є 

Спортсменами ані міжнародного, ані національного рівня, Антидопінгова 

організація може діяти наступним чином: скоротити Тестування або не проводити 

Тестування взагалі, аналізувати Проби не на весь перелік Заборонених Речовин; 

вимагати надання меншої кількості інформації про місцезнаходження або взагалі не 

вимагати її надання; не вимагати завчасного подання запитів на ДТВ. Проте якщо 

Спортсмен, який перебуває під юрисдикцією антидопінгової організації і виступає 

на рівні нижче міжнародного і національного, вчиняє порушення антидопінгового 

правила, передбачене Статтями 2.1, 2.3 або 2.5, до нього застосовуються Наслідки, 

передбачені Кодексом. Для цілей Статті 2.8 і Статті 2.9, а також для проведення 

інформаційних і освітніх програм Спортсменом визнається будь-яка Особа, яка 

займається спортом під юрисдикцією будь-якої Сторони-підписанта, уряду або 

іншої спортивної організації, що прийняла Кодекс.  

[Коментар: Особи, які беруть участь у спорті, можуть потрапити в одну з п’яти 

категорій: 1) Спортсмен міжнародного рівня; 2) Спортсмен національного рівня; 3) 

Особи, які не є спортсменами міжнародного або національного рівня, але над якими 

Міжнародна федерація або Національна антидопінгова організація вирішили 

здійснювати владні повноваження; 4) Спортсмен-аматор; та 5) Особи, щодо яких 

жодна Міжнародна федерація або Національна антидопінгова організація не має 

або вирішила не здійснювати свої повноваження. Усі Спортсмени міжнародного або 

національного рівня підпадають під дію антидопінгових норм Кодексу, причому 

точні визначення міжнародного та національного рівня спорту повинні бути 

викладені в антидопінгових правилах Міжнародних федерацій та Національних 

антидопінгових організацій.]  

Спортсмен міжнародного рівня (International-Level Athlete): Спортсмени, які 

змагаються на міжнародному рівні, як це визначено кожною Міжнародною 

федерацією, відповідно до Міжнародного стандарту з тестування і розслідувань.  
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[Коментар: Відповідно до Міжнародного стандарту з тестування і розслідувань, 

Міжнародна федерація може вільно визначати критерії, які вона 

використовуватиме для класифікації Спортсменів міжнародного рівня. Наприклад, 

за рейтингом, за участю у певних міжнародних спортивних заходах, за типом 

ліцензії тощо. Але ці критерії повинні бути надані в чіткій і короткій формі, щоб 

Спортсмени змогли швидко та легко встановити, коли вони стануть 

класифікованими як Спортсмени міжнародного рівня. Наприклад, якщо критерії 

включають участь у певних Міжнародні спортивних заходах, тоді Міжнародна 

федерація повинна опублікувати список цих Міжнародних заходів.] 

Спортсмен національного рівня (National-Level Athlete): Спортсмени, які 

змагаються у виді спорту на національному рівні, як це визначено кожною 

Національною антидопінговою організацією, відповідно до Міжнародного 

стандарту з тестування і розслідувань.  

Сторони-підписанти (Signatories): Організації, що підписали Кодекс і погодилися 

виконувати його, як це визначено у Статті 23.  

Тестування (Testing): Частини процесу Допінг-контролю, включаючи складання 

плану збору Проб, збір Проб, поводження з ними, а також доставку Проб до 

лабораторії.  

3.2 Терміни, визначені в Міжнародному стандарті з відповідності Кодексу 

Відповідність Кодексу: Відповідність усім вимогам Кодексу та/або Міжнародним 

стандартам, що застосовуються до Сторони-підписанта, про якого йдеться, а 

також будь-які спеціальні вимоги, встановлені Виконавчим комітетом ВАДА 

відповідно до Статті A.3 (r). 

3.3 Визначені терміни, специфічні для Міжнародного стандарту з Освіти 

Антидопінгова Освіта: Проведення навчання з антидопінгових тем для розвитку 

навичок чистої спортивної поведінки та прийняття обґрунтованих рішень. 
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Викладач: Особа, яка пройшла навчання для надання Освіти і уповноважена 

Стороною-підписантом для здійснення цього. 

Керівництво з Освіти: необов’язковий документ у Всесвітній антидопінговій 

програмі, який надає вказівки з питань Освіти та надається Сторонам-підписантам 

ВАДА. 

Навчання на основі заходу: Будь-який вид Освітньої діяльності, що відбувається у 

зв’язку зі спортивним заходом. 

Надання інформації: Надання точного, сучасного вмісту, пов’язаного з чистим 

спортом. 

Освітній план: Документ, що включає: оцінку ситуації; встановлення Освітнього 

пулу; цілей; Освітніх заходів та процедур контролю відповідно до вимог Статті 4.  

Освітній пул: Список цільових груп, визначених у процесі оцінки системи. 

Освітня програма: Сукупність Освітніх заходів, які Сторона-підписант проводить 

для досягнення запланованих цілей навчання. 

Підвищення обізнаності: Висвітлення тем та питань, пов’язаних із чистим спортом. 

Запобігання: відноситься до втручань, спрямованих на запобігання Допінгу. Існує 

чотири ключові взаємопов’язані стратегії профілактики: Освіта; стримування; 

виявлення; та примусове забезпечення дотримання. 

Ціннісно-орієнтована Освіта: Проведення заходів, які підкреслюють розвиток 

системи особистих цінностей та принципів. Це формує здатність учня приймати 

етичні рішення.  

3.4 Тлумачення 

3.4.1 Офіційний текст Міжнародного стандарту з Освіти повинен бути 

опублікований англійською та французькою мовами. У випадку будь-якого конфлікту 

між англійською та французькою версіями англійська версія має перевагу. 
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3.4.2 Як і Кодекс, Міжнародний стандарт з Освіти був складений з урахуванням 

принципів пропорційності, прав людини та інших чинних правових принципів. Його 

слід тлумачити та застосовувати у такому світлі. 

3.4.3 Коментарі, що анотують різні положення Міжнародного стандарту з Освіти, 

повинні використовуватися для керівництва його тлумачення. 

3.4.4 Якщо не вказано інше, посилання на розділи та статті є посиланнями на 

Розділи та Статті Міжнародного стандарту з Освіти. 

ЧАСТИНА ДРУГА: СТАНДАРТИ ОСВІТИ 

Огляд 

Стаття 18.1 Кодексу вимагає від Сторін-підписантів планувати, впроваджувати, 

контролювати та оцінювати Освітні програми. Статті 4, 5 та 6 описують вимоги до 

Сторін-підписантів щодо цих обов'язкових видів діяльності. 

Сторони-підписанти повинні враховувати культурний та спортивний контексти та 

потреби учнів під час розробки Освітніх програм. 

Сторони-підписанти повинні розробити та здійснити Освітню програму, яка 

включає наступні чотири компоненти: 

  Ціннісно-орієнтована Освіта: Забезпечення діяльності, що підкреслює 

розвиток особистих цінностей та принципів. Це формує здатність учня 

приймати етичні рішення. 

 Підвищення обізнаності: Висвітлення тем та питань, пов’язаних із чистим 

спортом. 

 Надання інформації: надання точного, сучасного вмісту, пов’язаного з 

чистими видами спорту. 
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 Антидопінгова Освіта: Проведення навчання з антидопінгових тем для 

формування обізнаності з питань чистого спорту та прийняття обґрунтованих 

рішень. 

Усі компоненти повинні бути узгоджені в Освітній програмі. Усі заходи повинні 

доповнювати один одного, мають бути підкріплені цінностями, та виховувати й 

захищати дух спорту. Сторони-підписанти повинні розмірковувати про роль Освіти в 

їх організації та чітко розуміти своє бачення та кінцевий результат, який вони хотіли б 

бачити від своєї Освітньої програми. Це бачення і результат повинні інформувати 

про цілі, викладені в Освітньому плані. 

4.0 Планування Освітньої програми 

Освітні програми повинні базуватися на фактичних даних, спиратися на 

теорію Освіти і, де це можливо, на дослідженнях соціальних наук. 

4.1 Розробка Освітнього плану 

4.1.1 Сторони-підписанти задокументовують свою Освітню діяльність 

за допомогою Освітнього Плану. План надається ВАДА та іншим Сторонам-

підписантам на запит із оглядом/резюме англійською або французькою 

мовою. 

4.1.2 Для розробки свого Освітнього плану Сторони-підписанти 

повинні здійснити наступні кроки: оцінити поточну ситуацію; створити Освітній 

пул; встановити чіткі цілі та пов’язані з ними види діяльності; окреслити 

процедури контролю. 

4.2 Оцінка поточної ситуації 

Процес оцінки повинен враховувати наступне: 

4.2.1 Оцінка системи: Сторони-підписанти повинні описати 

середовище, в якому вони працюють, включаючи спортивну систему/структуру 

та національний/міжнародний контекст. 
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4.2.2 Визначення цільових груп: Сторони-підписанти повинні 

перерахувати всі потенційні цільові групи для своєї Освітньої програми, в 

першу чергу — це Спортсмени та Допоміжний персонал Спортсмена. 

Сторони-підписанти повинні також визначити інші установи/організації, які 

можуть нести відповідальність за надання або мають потенціал для надання 

Освіти. 

4.2.3 Ресурси: Сторони-підписанти повинні визначити наявні людські, 

фінансові та матеріальні ресурси або потенційно доступні для підтримки їхньої 

Освітньої програми. 

4.2.4 Поточна Освітня діяльність: Сторони-підписанти повинні описати 

всю свою поточну Освітню діяльність. 

4.3 Створення Освітнього пулу 

4.3.1 З цільових груп, визначених у п. 4.2.2, Сторони-підписанти визначають 

пріоритетні групи, які повинні бути включені в Освітній пул. 

4.3.2 Спортсмени: Сторони-підписанти повинні враховувати Спортсменів, на яких 

поширюються їх антидопінгові правила, для включення до їх Освітнього пулу. Як 

мінімум, Сторони-підписанти повинні включати Спортсменів, які входять до свого 

Реєстраційного пулу тестувань та Спортсменів, що повертаються після санкцій. 

Сторонам-підписантам настійно рекомендується забезпечити включення до 

Освітнього пулу більш широкої групи Спортсменів або надати обґрунтування 

неприєднанню, як описано в Статті 4.3.4. Це підтверджує той принцип, що перший 

досвід Спортсмена у боротьбі з допінгом повинен бути через Освіту, а не Допінг-

контроль. 

4.3.3 Допоміжний персонал Спортсмена: Згідно зі Статтею 21.2 Кодексу, 

відповідальність за обізнаність і дотримання всіх антидопінгових політик і правил, а 

також використання свого впливу на цінності й поведінку Спортсмена, що сприятиме 
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формуванню антидопінгового ставлення, лежить на Допоміжному персоналі 

Спортсмена.  

Сторони-підписанти повинні розглянути Допоміжний персонал Спортсмена, 

визначений у Статті 4.3.2, для включення до Освітнього пулу. У пріоритеті має бути 

найвпливовіший Допоміжний персонал Спортсмена. Сторони-підписанти повинні в 

межах своїх можливостей забезпечувати доступ Допоміжного персоналу 

Спортсмена до інформації, необхідної для розуміння їх ролей та обов'язків, і 

позитивного впливу на своїх Спортсменів. Відповідно до Кодексу, наступні групи 

повинні розглядатися як частина цього процесу: тренери, інструктори, менеджери, 

агенти, персонал команди, офіційні особи, медичний/фельдшерський персонал, 

батьки або будь-яка інша Особа, яка працює зі Спортсменом, лікує або асистує йому 

в змаганнях або підготовці до них. 

4.3.4 Якщо є Спортсмени або Допоміжний персонал спортсмена, які не будуть 

включені до Освітнього пулу, Сторони-підписанти повинні надати обґрунтування 

зазначеному невключенню та як це буде вирішено в майбутньому. 

4.3.5 Інші цільові групи: Окрім Спортсменів та Допоміжного персоналу спортсмена, 

як вказано вище, інші цільові групи також слід розглядати як частину процесу 

планування, що включає, але не обмежує: 

• Діти та молодь 

• Вчителі 

• Працівники університету та студенти 

• Спортивні адміністратори 

• Комерційні спонсори 

• Працівники ЗМІ 

• Будь-які інші Особи, яких Сторони-підписанти визнають необхідними 
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4.3.6 Освітній пул: Після визначення та встановлення пріоритетності цільових груп, а 

також на основі ресурсів та спроможності постачання, Сторони-підписанти 

обирають ті, що будуть включені до їхнього Освітнього пулу, та задокументовують їх 

у своєму Освітньому плані. 

4.4 Цілі та заходи 

Освітній план має містити загальні цілі Освітньої програми та перелічити конкретні 

цілі та терміни, пов’язані з діяльністю цільових груп в Освітньому пулі. Усі цілі 

повинні бути вимірюваними та визначеними в часі. 

4.5 Контроль 

Освітній план повинен включати процедури моніторингу діяльності в галузі 

Освітньої Програми для допомоги у звітності й оцінці та сприяння постійному 

вдосконаленню. 

5.0 Впровадження Освітніх програм 

5.1 Ціннісно-орієнтована Освіта повинна залишатися в центрі уваги, особливо серед 

дітей та молоді через програми шкіл та/або спортивних клубів, а також у співпраці з 

відповідними державними органами та іншими зацікавленими сторонами. 

5.2 Сторони-підписанти повинні включити наступні теми до своєї Освітньої 

програми, як це також зазначено у Статті 18.2 Кодексу. Теми та зміст повинні бути 

адаптовані та пристосовані для задоволення потреб цільової аудиторії. Інформація 

щодо цих тем повинна бути загальнодоступною: 

• Принципи й цінності, пов'язані з чистим спортом; 

• Права й обов'язки Спортсменів, Допоміжного персоналу Спортсмена та 

інших груп відповідно до Кодексу; 

• Принцип суворої відповідальності; 
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• Наслідки вживання допінгу, наприклад фізичне та психічне здоров’я, 

соціальні та економічні наслідки та санкції; 

• Порушення антидопінгових правил; 

• Речовини та Методи із Забороненого списку; 

• Ризики вживання добавок; 

• Використання ліків та Дозволи для терапевтичного використання; 

• Процедури Тестування, включаючи сечу, кров та Біологічний паспорт 

Спортсмена, 

• Вимоги Реєстраційного пулу тестувань, включаючи місцеперебування та 

використання ADAMS, 

• Говорити, щоб поділитися занепокоєнням щодо допінгу. 

5.3 Освіта за темами, переліченими у Статті 5.2, повинна забезпечуватись для 

Реєстраційного пулу тестувань у повному об’ємі. 

5.4 Сторони-підписанти мають установити структуру, що визначає цілі навчання 

для кожної цільової групи Освітнього пулу. Ці навчальні цілі визначають те, що 

учень повинен «усвідомлювати», «розуміти» та «бути здатним застосувати» для 

кожної теми. Компетенції та навички — ось що учень повинен демонструвати на 

кожному етапі свого розвитку. 

5.5 Сторони-підписанти мають пристосувати Освітні заходи в Освітньому пулі до 

тих, хто навчається з особливими потребами. 

5.6 Стаття 5.5 застосовується також до Неповнолітніх, які навчаються в Освітньому 

пулі, забезпечуючи Освітні заходи, що розроблені відповідно до їх розвитку та 

відповідають всім чинним законодавчим вимогам. 
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5.7 Сторони-підписанти повинні вибрати відповідні Освітні заходи для досягнення 

цілей Освітнього плану. Методи надання навчання можуть включати очні сесії, 

електронне навчання, брошури, інформаційні стенди, вебсайти тощо, як це описано в 

Керівництві з Освіти. 

5.8 Сторони-підписанти призначають Викладачів, які нестимуть відповідальність за 

проведення очних Освітніх зустрічей (надання очної Освіти). Викладачі повинні 

бути компетентними в Ціннісно-орієнтованій Освіті та з усіх тем, викладених у Статті 

18.2 Кодексу, Міжнародному Освітньому стандарті та Керівництві з Освіти. 

5.9 Сторони-підписанти повинні включати Спортсменів у планування та розробку 

Освітнього плану, щоб забезпечити відповідність заходів етапу розвитку 

Спортсменів. Сторонам-підписантам слід розглянути можливість залучення 

Спортсменів до проведення Освітніх заходів, де це доречно. 

[Коментар до Статті 5: Щоб допомогти Підписантам, ВАДА пропонує повний 

набір Освітніх інструментів для охоплення різних цільових груп.] 

6.0 Оцінка Освітніх програм 

6.1 Сторони-підписанти щорічно оцінюють свою Освітню програму. Оцінка повинна 

включати Освітній план на наступний рік. Звіт про оцінку надається ВАДА за запитом 

з оглядом резюме англійською або французькою мовами. 

6.2 Оцінка повинна базуватися на всій доступній інформації та даних, що стосуються 

конкретних цілей в Освітньому плані, та визначати, наскільки ці цілі були досягнуті. 

6.3 Там, де це можливо, Сторони-підписанти повинні шукати партнерства в 

академічній сфері або з іншими дослідницькими установами для надання підтримки в 

оцінюванні та дослідницьких цілях. Соціологічні дослідження також можуть бути 

використані для отримання інформації у процедурі оцінки. 

[Коментар до статті 6.3: ВАДА пропонує дані в галузі соціальних наук для оцінки 

програм та розробки Освітніх заходів.] 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ: РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН-ПІДПИСАНТІВ 

7.0 Ролі та обов'язки Сторін-підписантів 

7.1 Огляд 

7.1.1 Стаття 18.1 Кодексу стверджує: «Усі Сторони-підписанти несуть 

відповідальність у межах своєї компетенції та у співпраці між собою планують, 

впроваджують, контролюють, оцінюють і просувають Освітні програми відповідно до 

вимог, викладених у Міжнародному стандарті з Освіти». 

Завданнями третьої частини є: 

а) прояснити основні обов'язки кожної Сторони-підписанта, пов'язані з Освітою; 

b) окреслити, як співпраця може мінімізувати дублювання та максимізувати зусилля з 

підвищення ефективності Освітніх програм; а також 

с) узагальнити вимоги Міжнародного стандарту з Освіти, за яким Сторони-

підписанти нестимуть відповідальність. 

7.2 Національні антидопінгові організації 

7.2.1 Кожна Національна антидопінгова організація має повноваження з питань 

Освіти в тому, що стосується чистого спорту у відповідній країні. Національні 

антидопінгові організації повинні підтримувати принцип, згідно з яким перший досвід 

Спортсмена в боротьбі з допінгом повинен бути через Освіту, а не Допінг-

контроль. 

7.2.2 Кожна Національна антидопінгова організація розробляє Освітню програму 

для тих, хто знаходиться під її керівництвом і перебуває в їхньому Освітньому пулі. 

Національні антидопінгові організації повинні задокументувати Освітній план для 

демонстрації того, як запроваджуватиметься та контролюватиметься їхня Освітня 

програма. Національні антидопінгові організації повинні щорічно оцінювати свої 

Освітні програми. 
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7.2.3 На додаток до вищезазначеного Національні антидопінгові організації можуть 

відігравати певну роль у навчанні наступних осіб: 

а) Спортсмени міжнародного рівня у співпраці з відповідною Міжнародною 

федерацією; 

b) Молоді Спортсмени у співпраці з Національними федераціями; а також 

с) Діти і молодь за допомогою шкільних та/або спортивних клубних програм у 

співпраці з органами державної влади, що може включати сприяння інтеграції 

Ціннісно-орієнтованої Освіти в існуючу систему Освіти або спорту.  

7.2.4 Відповідно до статті 20.3.13 Кодексу, Міжнародні федерації вимагають, щоб 

Національні федерації проводили навчання в координації з відповідною 

Національною антидопінговою організацією і, як такі, мають бути залучені як 

ключовий партнер та підтримуватися в цій функції Національною антидопінговою 

організацією. 

7.2.5 Національні антидопінгові організації, які є частиною Регіональної 

антидопінгової Організаційної мережі, повинні надати свій Освітній план та 

огляд/резюме до своєї Регіональної антидопінгової організації щороку. 

7.3 Міжнародні федерації 

7.3.1 Освітні програми, націлені на Спортсменів міжнародного рівня, згідно з їхніми 

власними критеріями відповідно до статті 18.2.3 Кодексу, є пріоритетними для 

Міжнародних федерацій. Кожна Міжнародна федерація повинна підтримувати 

принцип, що перший досвід Спортсмена у боротьбі з допінгом має бути отриманий 

за допомогою Освіти, а не Допінг-контролю. 

7.3.2 Кожна Міжнародна федерація розробляє Освітню програму для тих, хто їй 

підпорядкований і знаходиться в її Освітньому пулі. Міжнародні федерації мають 

задокументувати Освітній план для демонстрації того, як буде реалізовуватися і 
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контролюватися їхня Освітня програма. Міжнародні федерації повинні оцінювати 

свої Освітні програми щорічно. 

7.3.3 На Міжнародних заходах, де відбуватимуться Тестування та де вони 

[Міжнародні федерації] матимуть повноваження для проведення Тестування, 

Міжнародні федерації повинні розглянути можливість проведення навчання на основі 

таких заходів. Це слід робити у співпраці з місцевою Національною антидопінговою 

організацією, або, де це можливо, з Регіональною антидопінговою організацією, 

Національною Федерацією та Організатором великого спортивного заходу. 

Спортсмени та їх Допоміжний персонал, які беруть участь у Міжнародних заходах, 

повинні отримати Освіту заздалегідь до події та відповідно до Статті 5. 

7.3.4 Міжнародна федерація вимагатиме від національних федерацій проведення 

Освіти у співпраці з відповідною Національною антидопінговою організацією 

відповідно до Статті 20.3.13 Кодексу. 

[Коментар до Статті 7.3: Ніщо не заважає Міжнародним федераціям під своїм 

керівництвом навчати Спортсменів неміжнародного рівня та їх Допоміжний 

персонал. Міжнародні федерації зобов’язані дати вказівки, що Освітні програми на 

основі заходів, які проводяться від їх імені іншими Сторонами-підписантами, 

Національними федераціями або третіми сторонами, виконуються відповідно до 

вимог, встановлених Міжнародним стандартом Освіти. 

7.4 Організатори великих спортивних заходів 

7.4.1 Організатори великих спортивних заходів повинні забезпечувати Освітню 

діяльність на заходах, що безпосередньо перебувають під їх керівництвом відповідно 

до Статті 20.6.8 Кодексу. Освіта на основі заходу має потенціал для охоплення та 

позитивного впливу на більш широку аудиторію, включаючи громадськість та ЗМІ. 

7.4.2 Організатори великих спортивних заходів повинні розглянути Освіту на 

основі заходу на всіх заходах, де відбуватиметься Тестування і де вони є органом, 

що здійснює Тестування. Спортсмени та Допоміжний персонал Спортсмена, який 
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змагається та приймає участь у їхніх заходах, повинен отримати Освіту до заходу. 

Це слід робити у співпраці з місцевими оргкомітетом, Національною антидопінговою 

організацією та відповідними Міжнародними та Національними федераціями. 

7.5 Національні олімпійські комітети/Національні паралімпійські комітети 

7.5.1 Відповідно до Статті 20.4.6 Кодексу, коли Національної антидопінгової 

організації не існує, Національний олімпійський комітет (або, відповідно, 

Національний паралімпійський комітет) має бути органом з питань Освіти у своїй 

країні відповідно до Статті 7.2. 

7.5.2 Там, де існує Національна антидопінгова організація, Національний 

олімпійський комітет (або, у відповідних випадках, Національний паралімпійський 

комітет) повинен співпрацювати зі своєю Національною антидопінговою 

організацією для забезпечення відбору Спортсменів та Допоміжного персоналу 

Спортсмена для участі в Олімпійських/Паралімпійських іграх (або будь-якому заході, 

де Національний олімпійський комітет або, за необхідності, Національний 

паралімпійський комітет, бере участь або є приймаючою стороною), які повинні 

отримати Освіту до початку Заходу відповідно до Статті 5. 

7.5.3 Національний олімпійський комітет (або, залежно від обставин, Національний 

паралімпійський комітет) вимагатиме від Національних федерацій проведення 

навчання в координації з відповідною Національною антидопінговою організацією 

згідно зі Статтею 20.4.12 Кодексу. 

7.6 Регіональні антидопінгові організації 

7.6.1 Регіональні антидопінгові організації повинні підтримувати країни, що є їхніми 

учасниками, у проведенні Освітніх програм та сприяти Освіті відповідно до Статті 

21.4.7 Кодексу. 

7.6.2 Регіональні антидопінгові організації повинні співпрацювати з Національними 

антидопінговими організаціями, державними установами та Національними 
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олімпійськими комітетами (або, відповідно, Національними паралімпійськими 

комітетами) у своїх регіонах для надання підтримки та координації Освітніх програм. 

7.6.3 Регіональні антидопінгові організації повинні стати центром знань у галузі 

Освіти у своєму регіоні, при цьому вони збирають весь відповідний контент і 

матеріали, пов’язані з Освітніми програмами Національної антидопінгової 

організації, та роблять їх доступним для всіх. 

7.7 Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) 

7.7.1 ВАДА повинно підтримувати свої зацікавлені сторони в розвитку та 

забезпеченні ефективних Освітніх програм відповідно до Міжнародного стандарту 

з Освіти. 

7.7.2 ВАДА надає навчальні матеріали для використання Сторонами-підписантами 

або для використання будь-якою іншою Особою безпосередньо. 

7.7.3 ВАДА несе відповідальність за забезпечення відповідності Міжнародному 

стандарту з Освіти та Кодексу в процесі організації Відповідності Кодексу та 

відповідно до Міжнародного стандарту дотримання Кодексу Сторонами-

підписантами. 

8.0 Співпраця та визнання іншими Сторонами-підписантами 

8.1 Сторони-підписанти повинні координувати свої зусилля в області навчання для 

мінімізації дублювання та досягнення максимальної ефективності їхніх Освітніх 

програм. Зокрема: 

а) Сторони-підписанти проекту повинні проконсультуватися з іншими 

відповідними Сторонами-підписантами при плануванні Освітньої діяльності. 

b) Сторони-підписанти заздалегідь узгоджують ролі та обов'язки щодо 

проведення навчання на основі заходів, якщо це можливо. Це слід робити відповідно 

до ролей і обов'язків, викладених у Статті 7. 
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c) Сторони-підписанти мають поділитися своїми Освітніми планами або 

оглядом/резюме з іншими відповідними Сторонами-підписантами за запитом. 

8.2 Визнання Освітніх програм 

8.2.1 Сторони-підписанти повинні визнати Освітні програми, що проводяться 

іншими Сторонами-підписантами, і можуть визнавати завершення таких програм 

учнями (в їхньому Освітньому пулі) зазначеної програми за умови, що програма 

була виконана відповідно до Статті 5. Щодо визнання таких програм, про це слід 

чітко повідомляти інших відповідних Сторін-підписантів та Освітній пул. Цей процес 

повинен полегшити навантаження на Спортсменів та Персонал підтримки 

Спортсменів та мінімізувати дублювання Освіти. Це також може допомогти 

Сторонам-підписантам більш ефективно розставити пріоритети та зосередити свої 

зусилля на недостатньо охоплених цільових групах. 

9.0 Підзвітність 

9.1 Сторони-підписанти несуть відповідальність у наступний спосіб: 

a) Документально оформлений Освітній план, який включає: 

i. оцінку поточної ситуації; 

ii. створення Освітнього пулу (включаючи обґрунтування для будь-якого 

Спортсмена та Персонал підтримки Спортсмена, не включеного до списку, та як це 

буде вирішено в майбутньому); 

iii. цілі та пов'язана з ними діяльність; а також 

iv. процедури моніторингу. 

b) Завершення щорічного оцінювання Освітньої програми, включаючи звіт про статус 

усіх цілей, викладених в Освітньому плані; 

c) Процес дотримання Кодексу та пов'язані з ним наслідки, як зазначено у 

Міжнародному стандарті дотримання Кодексу Сторонами-підписантами. 


