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Висловлюємо щиру вдячність директорам навчальних закладів, вчителямкерівникам команд, а також Представництву ООН в Україні, делегатам
конференції та дипломатичним представництвам, які надали необхідну
інформацію та допомогу. Особлива подяка випускникам ліцею Юні Шайхалієвій
та Олександру Фоменку за підготовку ліцеїстів та вірність традиціям ліцею.
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Модель ООН – це міжнародна освітня програма, в ході
якої імітуються засідання різних органів системи ООН. На
цих засіданнях-імітаціях учні виступають у ролі дипломатів.
Вони представляють різні країни і беруть участь в
обговоренні поточних питань, які стоять на порядку
денному в Організації Об’єднаних Націй.
Цілі „Моделі ООН”:
¾¾ розвивати в учнів широкий світогляд, стимулювати прагнення до
мирного вирішення світових проблем;
¾¾ формувати у молодих людей комунікативні, політичні, соціальні та
лідерські компетенції;
¾¾ підвищувати обізнаність учнів з міжнародними проблемами шляхом
залучення до підготовки в конференції представників посольств,
дипломатичних та міжнародних організацій.
„Модель ООН” допомагає усвідомити:
¾¾ які глобальні проблеми турбують держави та людей у різних регіонах
світу;
¾¾ яким чином ООН може покращити життя народів світу та забезпечити
мир і стабільність розвитку;
¾¾ які навички і яка модель поведінки сприяють міжнародній співпраці.
Проведення дискусій у рамках „Моделі ООН” дозволяє учасникам зрозуміти,
як працює ООН, і отримати уявлення про всі труднощі в досягненні міжнародної
співпраці.
Гра „Модель ООН” складається з трьох основних етапів:
¾¾ процес підготовки, пов’язаний із вивченням країн, які будуть
представляти учасники;
¾¾ рольова гра, в ході якої кожен учасник презентує певну позицію:
генерального секретаря, голови комітету, посла країни тощо;
¾¾ підбиття підсумків гри та набутого досвіду.
У 1998 році учні та викладачі Київського ліцею бізнесу вибороли честь
реалізувати в Україні програму „Модель ООН” для школярів. Відтоді ліцей
забезпечив організаційну та змістову роботу чотирьох Всеукраїнських
конференцій та шести регіональних:
 „Модель ООН: Київ-2004”. Тема: „Реформування освіти для покращення
добробуту та подолання бідності”.
 „Модель ООН: Київ-2005”. Тема: „Спорт на благо миру і розвитку”.
 „Модель ООН: Київ-2008”. Тема: „Міжнародна стратегія вирішення
проблем молоді і розширення їх участі у житті суспільства”.
 „Модель ООН. Київ-2009”. Тема: „Освіта як фактор подолання
глобальної фінансово-економічної кризи”.
 „Модель ООН. Київ-2010”. Тема: „Світова спільнота – гарант
збереження біорізноманіття для стійкого розвитку людства”.
 „Модель ООН. Київ-2011”. Тема: „Молодь – запорука стійкого розвитку
людства”.
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Шановні учасники конференції, юні дипломати!
Сьогодні Україна опинилася в центрі уваги
світової спільноти. Для кожного з нас абстрактні
поняття „народ і батьківщина”, „війна і мир”,
„партнерство і дипломатія” водночас набули
разюче конкретного змісту. Український народ
життями „Небесної сотні” заплатив за вибір свого
європейського майбутнього. Чи можливо, щоб в
2014 р. країна-гарант за міжнародними угодами
територіальної цілісності іншої братньої країни
цинічно розпочинала військове вторгнення й
анексію територій? Чи можливо, щоб Організація
Об’єднаних Націй і вся система міжнародної
дипломатії виявилася безсилою перед агресією
диктатора? Чи можливо, щоб перед людством
Паращенко Людмила Іванівна,
постала загроза ІІІ світової війни? Чи можливо
д.держ.упр.,к.п.н., директор Київського
все це в цивілізованому ХХІ столітті?
Коли ми планували цьогорічну конференцію, ліцею бізнесу, керівник проекту „МООН”
ці питання уявлялися б неможливими. Ми
готувалися розглядати матеріали конференції
ООН „Ріо +20” щодо сталого розвитку, внесок
молоді України у формування глобального
Порядку денного розвитку світу після 2015 року.
Проте сьогодення поставило перед усіма нами
нові, глобальні виклики. І головний з них –
збереження миру. Настав час для переосмислення
ролі ООН, об’єднання керівників країн світу та
їх народів навколо спільної мети, з опорою на
єдине бачення нашого спільного майбутнього
– без воєн, бідності і екологічних катастроф,
майбутнього, яке ми хочемо створити. І саме на
це спрямовуватиметься робота конференції та
спеціального молодіжного форуму „Україна, якої
прагнемо ми”.
Нідзельська Валентина Миколаївна,
Щоразу під час Моделі ООН ми спостерігаємо, І-й заступник директора ліцею бізнесу,
що найскладніше для учасників – прийти до
координатор проекту „МООН”
консенсусу, прийняти узгоджене рішення
в умовах конфлікту інтересів і різності позицій. Однак саме в цьому й полягає
професіоналізм дипломатів, щоб зуміти домовитися з опонентом, уникаючи
силового тиску чи ескалації напруження. І саме мирному врегулюванню потрібно
вчитися всім, і юному, і дорослому поколінню.
Бажаємо учасникам „Моделі ООН. Київ-2014” успішних рішень, командної
єдності, відчуття власної відповідальності за долю України і світу.
Майбутнє не варто передбачувати. Майбутнє належить створювати сьогодні.
І наша „Модель ООН” – міцна цеглинка в його мирний фундамент.
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ООН – Організація Об’єднаних Націй є організацією незалежних країн, які
об’єдналися разом для боротьби за мир у всьому світі, для подолання бідності
та несправедливості. Організація Об’єднаних Націй заснована 24 жовтня 1945
року. Сьогодні до ООН входять 193 країни-члени, в тому чиcлі й Україна.
Дипломат – дуже відповідальна позиція. Дипломат представляє інтереси
власної країни в закордонній державі, проводить переговори із зарубіжними
партнерами, відстоює інтереси зовнішньої і внутрішньої державної політики.
Резолюція – письмовий акт, у прийнятті якого беруть участь усі країничлени ООН. Для прийняття потребує більше ніж 50% голосів „за”, під час
голосування країн.

Я – дипломат. Для чого це мені потрібно?
99 Щоб ознайомитися з діяльністю Організації Об’єднаних Націй.
99 Відчути себе відповідальним за вирішення глобальних проблем
людства і своє власне майбутнє.
99 Ознайомитися з позицією дипломата та політика.
99 Сформувати навики комунікації (уміння слухати і бути почутим, при
вирішенні конфліктних ситуацій).
99 Розширити коло друзів і однодумців.

Що я буду вміти та знати після участі в конференції?
99 Буду знати призначення Організації Об’єднаних Націй та чим вона
займається.
99 Відчую се бе відповіда льним з а вирішення проблеми, яка
обговорюватиметься в комітеті.
99 Спробую зрозуміти роль дипломатії у вирішенні проблем людства.
99 Ознайомлюся і зрозумію значення слів, із якими до цього мало
зустрічався і розумів.
99 Що я особисто можу зробити, захищаючи довкілля та права людини,
зміцнюючи мир, ведучи здоровий спосіб життя.
99 Наприкінці зрозумію, чи справді я можу бути дипломатом.
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„Юнаки й дівчата – це не пасивні споживачі благ, а рівні
й надійні партнери. Їхні інтереси аж ніяк не обмежуються
працевлаштуванням – вони так само прагнуть реально
впливати на політику, що визначає їхнє життя. Нам конче
треба дослухатися до молоді та взаємодіяти з нею. Слід
налагодити нові і більш діяльні механізми залучення молоді.
Час диктує необхідність більш прагматичніше враховувати
інтереси й потреби молодих людей при прийнятті рішень
на всіх рівнях”.
Пан Гі Мун,
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй

Клятва юного дипломата,

учасника VII регіональної конференції „Модель ООН”
Я, _____________________________________________________________,
ПІБ

присягаюсь, що захищатиму принципи миру і порозуміння, честь і
благородні традиції Організації Об’єднаних Націй, світової та української
дипломатії.
До своїх колег і колег з інших держав ставитимусь як до рівних. Я не
дозволятиму, щоб релігійні, етнічні, расові, політичні чи соціальні мотиви
перешкоджали мирному співжиттю різних народів та націй.
Я дотримуватимуся найглибшої поваги до людського життя та
щиросердно виконуватиму свій громадянський обов’язок щодо до своєї
держави. Я буду старанно вивчати історію України, історію політичних
думок і навіть під загрозою, навіть під загрозою, повторюю, я не
відступлю від захисту інтересів своєї країни та народу України, усіма
доступними мені, але моральними і мирними засобами.
Я обіцяю це урочисто, добровільно і відповідально. Я присягаюсь гідно
виконувати місію народного дипломата відсьогодні і впродовж свого життя.
Про що і ставлю свій підпис.

21 березня 2014 р.				
_______________
підпис
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Гімн Моделі ООН
Слова: Олена Рябчун, викладач Київського ліцею бізнесу
Музика: „Ода радості”, Людвіг ван Бетховен

Хай не буде на планеті
Жодних суперечок,
Хай крокує по країнах
Мир для всіх безпечний!
Приспів:
Зробим все ми якнайкраще,
Щоб жили всі в мирі.
Сьогодні граєм в дипломатів,
Завтра – справи в дії!
Посміхається планета
Нашим намаганням.
Зберегти майбутнім дітям
Мир, тепло, кохання!
Приспів.
Наша справа незгасима –
Всіх людей з’єднаєм,
Бо ООН велика сила,
Добре всі ми знаєм!
Хай не буде поміж нами
Жодних суперечок,
Хай крокує по планеті
Мир для всіх безпечний!
Приспів.
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Регламент
21 березня

(Будинок Учителя, вул. Володимирська, 57)
13.00-14.00

Реєстрація учасників.

13.00-13.30

Оформлення виставки „Знайомтесь – це моя школа”.

13.30-14.00

Огляд виставки.

14.00-14.40

Урочисте відкриття конференції. Виступи почесних гостей.

14.45-16.00

Засідання Генеральної Асамблеї. Виголошення вступних
промов послів країн-учасниць МООН.

22 березня

(Будинок Учителя, вул. Володимирська, 57,
ІІІ поверх, молодіжна зала)
9.30-10.00

Реєстрація учасників на молодіжний форум.

10.00-13.40

Проведення Молодіжного форуму „Україна, якої прагнемо ми”.

12.00-12.15

Перерва.

12.15-13.40

Продовження Молодіжного форуму „Україна, якої прагнемо
ми”. Представлення доповідей. Виступ експертної групи.

13.45-14.30

Переїзд до Київського ліцею бізнесу (вул. Лагерна, 30-32).

14.30-14.50

Обід учасників в Київському ліцеї бізнесу (І поверх, їдальня).

14.50-17.00

Робота в комітетах.

14.50-15.40

Виголошення політичних промов.

15.40-16.00

Кулуарні лобіювання позицій країн.

16.00-17.00

Формування резолюцій. Відкрита форма дебатів.

23 березня

(Київський ліцей бізнесу, вул. Лагерна, 30-32)
9.30-11.30

Робота в комітетах. Формування та прийняття резолюцій
(в комітетах і комісіях).

11.30-11.50

Перерва.

11.50-12.30

Генеральна Асамблея (ІІІ поверх, актова зала).
Представлення та прийняття резолюцій.

12.30-13.30

Урочисте закриття конференції. Підбиття підсумків.
Нагородження учасників.
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Виконавчий комітет Моделі ООН

забезпечують учні Київського ліцею бізнесу:
Генеральний секретар 		
Президент Генеральної Асамблеї

Казаров Олексій, 10 клас
Нігруца Олександр, 10 клас

Голови комітетів:

Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:
		
Спікери		
					
					
		
			

Фоменко Олександр,

студент І курсу Університету „КРОК”

Єфремов Олексій, 10 клас
Нігруца Олександр, 10 клас

Комітет з економічних і фінансових питань:
		
Спікери		
		
			
					

Чорненька Катерина, 9 клас
Казаров Олексій, 10 клас
Мельник Борис, 10 клас

Комісія з прав людини:
		
Спікери
					
					

Тарабан Валерій, 10 клас		
Бабенко Вікторія, 9 клас
Салій Богдан, 10 клас

Комісія з охорони навколишнього середовища:
		
Спікери		
		
			
					

Хьюз Саманта, 10 клас
Сахацька Анна, 10 клас
Дубас Владислав, 10 клас
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Прес-центр

„Модель ООН” за традицією має власну газету, назву якій дали учні Київського
ліцею бізнесу, – „Організатор Об’єднаних Новин”. Випуск нових номерів газети,
організацію роботи прес-центру, видавничої групи та групи технічної підтримки
забезпечуватимуть ліцеїсти, які входять до складу PR-майстерні та майстерні
сучасних комп’ютерних технологій.
Керівник: Берідзе Інна Вікторівна
Дреботюк Микола Степанович

Головний редактор:

Склад прес-центру:

Сивицька Лілія, 10 клас

Кореспонденти:
Некрутенко Марія, 10 клас
Сивицький Євген, 10 клас		
Малаков Михайло, 10 клас
Чередніченко Дарина, 10 клас		
Цимбаліст Олена, 10 клас
								

Технічний супровід:
Ігнатюк Євген Ростиславович
Данчук Денис Олександрович

Спікер молодіжного форуму „Україна, якої прагнемо ми” Шайхалієва Юна,
випускниця ліцею бізнесу 2007 р.

Пісня „Мрії збуваються”
Виконує: Богуля Катерина, 9 клас
10

Майбутнє, якого прагнемо ми

Питання, які обговорюватимуть учасники
„Моделі ООН. Київ-2014” для написання резолюцій
Комітет з питаннь роззброєння і міжнародної безпеки
99 Контроль та обмеження нерозповсюдження ядерної зброї на землі та
в космосі.

Комітет з економічних і фінансових питань
99 Забезпечення та збереження фінансової стабільності в світі. Державний
борг і його вплив на економічний стан країн (на прикладі Греції).

Комісія з прав людини
99 Ліквідація расизму і расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної
з ними нетерпимості

Комісія з охорони навколишнього середовища
99 Подолання голоду чи нарощування економічної могутності держав
(на прикладі використання сільськогосподарської продукції для
виготовлення біопалива).

Молодіжний форум „Україна, якої прагнемо ми”
Мета форуму. Під час групових обговорень спроектувати та презентувати
нові моделі управління державою Україна для її сталого розвитку та процвітання.
Завдання:
 формування у старшокласників державницької позиції;
 обговорення сучасних підходів до управління державою і міждержавних
відносин;
 визначення ролі молоді в розвитку України;
 пошук шляхів співпраці між владою та суспільством.
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Мод ель ООН. Ки ї в - 2 0 1 4
VII регіональна конференція старшокласників

Склад учасників конференції
Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова
Джурик Юрій
Терещенко Олександра
Самсонова Олександра
Лоскутов Роман

Керівник:

А ргент инська
Рес публ іка

Голод
Наталія Андріївна

Школа „Афіни”
Бєлоусов-Янковський Микита

Шевченко Микита
Лапіна Єлизавета
Ялагузян Дмитро

Керівник:

Рес публ іка Греці я

Звиняцьковський
Володимир Янович

Гімназія №48
Ловга Тетяна
Комаров Єгор
Кравченко Єлизавета
Нестеряк Анастасія

Грузі я
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Керівник:

Козловська
Ганна Петрівна

Майбутнє, якого прагнемо ми

Коледж економіки, права та інформаційних
технологій
Сахаров Леонід
Бутенко Марія
Ященко Юлія
Шерстюк Світлана

Ук раїна

Керівник:

Кудряшова
Світлана Вікторівна

Київський ліцей політики, економіки, права
та іноземних мов
Дубняк Михайло
Подолінний Єгор
Купренко Богдан
Тарадайко Надія

Рес публ і ка Куба

Керівник:

Кондрук
Оксана Миколаївна

Технічний ліцей Шевченківського району
Цибко Олександр
Баюн Іван
Кузьменко Оксана
Луценко Олександр

Феде ративна Рес публі ка
Німечч ина

Керівник:

Ридзель
Ірина Володимирівна
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Мод ель ООН. Ки ї в - 2 0 1 4
VII регіональна конференція старшокласників

Київський ліцей бізнесу
Белянський Віталій
Кармазінський Ілля
Сєрова Вероніка
Шавловський Михайло
Рашман Євген

Керівники:

Ч еська Рес публ іка

Оніщенко Лідія Миколаївна
Левченко Сергій Миколайович

Гімназія міжнародних відносин №323
Красніков Євген
Онищук Каріна
Жакун Олексій
Некряч Дарія

Рес публ і ка Пол ьща

Керівник:

Бабчинецька
Жанна Василівна

Спеціалізована школа №20
Александров Кирило
Ровінська Аліна
Д’якова Вероніка
Деркач Діана

Де ржава І зраїл ь
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Керівник:

Константінова
Катерина Ігорівна

Майбутнє, якого прагнемо ми

Гуманітарна гімназія „Гармонія”
Сацюк Анатолій
Богдан Андрій
Селівончик Максим
Богомолова Поліна

Корол івство Ніде рландів

Керівник:

Сиротюк
Ірина Вікторівна

Ліцей №38 ім. В.М. Молчанова
Вакарова Анна
Конощук Олександр
Давидюк Микола
Паламар Сава

Канада

Керівник:

Сердюк
Наталя Михайлівна

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського
СШ №272
Носач Марія
Любящева Анастасія
Лісовська Ольга
Харитюк Аліна

Китайська На родна
Рес публ іка

Керівник:

Маслов
Володимир Едуардович
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Мод ель ООН. Ки ї в - 2 0 1 4
VII регіональна конференція старшокласників

Гімназія „Потенціал”
Мельниченко Артем
Яцюта Владислав
Брачун Микита
Греков Сергій

М алай зі я

Керівник:

Маслак
Олексій Григорович

Український гуманітарний ліцей Київського
національного університету ім. Тараса Шевченко
Чижик Олексій
Спінко Марія
Ярошенко Роман
Панчак Олексій

Турецька Рес публі ка

Керівник:

Коляда
Галина Михайлівна

СЗШ №197 ім. Д.О. Луценка
Шевченко Богдан
Соловйова Анастасія
Білокінь Юлія
Руденко Ірина

С получені Ш тат и
Аме рики
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Керівник:

Івкова
Валентина Петрівна

Майбутнє, якого прагнемо ми

Гімназія біотехнологій №177
Тихоненко Діана
Бахмач Марія
Осипов Ростислав
Кунц Станіслав

Керівники:

Рес публ і ка Інді я

Пастернак
Володимир Володимирович
Шамаріна Анастасія Олексіївна

Спеціалізована школа №85
Савченко Дмитро
Тимохович Валентин
Дельмаєва Діана
Меліксетян Овсеп

С получене Корол івство
Великої Британії та
Північ ної І рландії

Керівник:

Лис
Ольга Олексіївна

Фінансовий ліцей
Перов Андрій
Мартиненко Андрій
Ковшар Юрій
Шенько Єлізавета

А зе рбайджанська
Рес публ іка

Керівник:

Резнік
Олег Петрович
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Мод ель ООН. Ки ї в - 2 0 1 4
VII регіональна конференція старшокласників

Скандинавська гімназія
Федорняк Олег
Краєв Олександр
Федоровська Єлизавета
Круть Андрій

Керівник:

Російська Феде раці я

Совпенчук
Людмила Святославівна

Гімназія „Оболонь”
Кочубей Сергій
Святецька Валерія
Усіченко Дар’я
Кравчук Дар’я

Рес публ і ка Білорусь

Керівник:

Копилова
Наталія Володимирівна

Спеціалізована школа „Тріумф”
Костюкевич Максим
Бродський Богдан
Кіпіані Тамара
Богдан Владислав

Керівники:

Соціал іст ич на
Рес публ і ка В’єтнам
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Савчинська
Олена Володимирівна
Кравченко Олег Миколайович

Майбутнє, якого прагнемо ми

Шановні учасники та керівники команд!
Організатори конференції сподіваються на взаєморозуміння та співпрацю під
час проведення конференції.

Керівники команд
Мають право:
 бути присутніми на пленарних засіданнях без права голосу.

Зобов’язані:
 нести персональну відповідальність за життя та здоров’я членів команди
на час проведення конференції (21-23 березня);
 слідкувати за чітким виконанням регламенту членами команди;
 надавати допомогу організаторам у вирішенні оперативних питань,
пов’язаних з роботою конференції.

Дорогі друзі-делегати!
Організатори конференції сподіваються, що участь у роботі конференції
„Модель ООН. Київ-2014” буде для вас корисною та плідною. Для того щоб
не виникло жодних проблем та ускладнень, просимо дотримуватись простих
правил.

Ми сподіваємось, що ви:
 дотримуватиметесь ділового стилю під час пленарних засідань та роботи
комітетів і комісій;
 будете зразком самодисципліни, з ввічливістю та повагою ставитиметесь
до інших учасників конференції, керівників делегацій, членів оргкомітету
та гостей;
 чітко дотримуватиметесь регламенту роботи конференції;
 уважно та з розумінням ставитиметесь до прохань чи зауважень
керівників команд та організаторів.
Щиро вдячні за взаєморозуміння!
Організатори конференції
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Мод ель ООН. Ки ї в - 2 0 1 4
VII регіональна конференція старшокласників
для нотаток
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