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Модель ООН. Київ-2017 
VIII регіональна конференція старшокласників

Оргкомітет:
Дипломатична академія України при МЗС України 

 в.о. ректора Прошко С.Є.

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 начальник управління Ярова Є.В.

Університет економіки та права „КРОК”, 
 ректор Лаптєв С.М.

Київський ліцей бізнесу 
 директор Паращенко Л.І. 
 І заступник директора Нідзельська В.М.

Організації-партнери:
Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні 

 Координатор системи ООН і Постійний представник 
 програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер

Асоціація приватних закладів освіти м. Києва, 
 президент Мовчун О.М.

Слова подяки
Висловлюємо щиру вдячність директорам навчальних закладів, вчителям-

керівникам команд, а також Представництву ООН в Україні, Дипломатичній 
академії України, делегатам конференції та дипломатичним представництвам, 
які надали необхідну інформацію та допомогу. Особлива подяка випускникам 
ліцею Олександру Нігруці, Назару Зайченку, Олександру Фоменку за підготовку 
ліцеїстів та вірність традиціям ліцею.
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Майбутнє, якого прагнемо ми! 
2017 – рік миру і порозуміння

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”: 
 ¾ розвивати в учнів широкий світогляд, стимулювати прагнення до 

мирного вирішення світових проблем;
 ¾ формувати у молодих людей комунікативні, політичні, соціальні та 

лідерські компетенції;
 ¾ підвищувати обізнаність учнів з міжнародними проблемами шляхом 

залучення до підготовки в конференції представників посольств, 
дипломатичних та міжнародних організацій.

„Модель ООН” допомагає усвідомити:
 ¾ які глобальні проблеми турбують держави та людей у різних регіонах світу;
 ¾ яким чином ООН може покращити життя народів світу та забезпечити 

мир і стабільність розвитку;
 ¾ які навички і яка модель поведінки сприяють міжнародній спів праці.

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:
 ¾ процес підготовки, пов’язаний із вивченням країн, які будуть 

представляти учасники;
 ¾ рольова гра, в ході якої кожен учасник презентує певну позицію: 

генерального секретаря, голови комітету, посла країни тощо;
 ¾ 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 семи 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”.
 � „Модель ООН. Київ-2014”. Тема: „Майбутнє, якого прагнемо ми”.
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Модель ООН. Київ-2017 
VIII регіональна конференція старшокласників

Шановні юні дипломати – учасники конференції Модель ООН!
Майбутнє ми створюємо сьогодні! Такого 

висновку дійшли учасники VII конференції 
„Модель ООН. Київ-2014”, розглядаючи тему 
„Майбутнє, якого прагнемо ми”. Незворотне 
стремління українського народу до побудови 
правової та демократичної держави, в якій 
гарантуються і забезпечуються права й 
свободи людини, переконливо було засвідчено 
під час Майдану та Революції гідності.

Цьогорічна конференція проходить в 
критичний для нашого спільного майбутнього 
момент. З часу закінчення Другої світової 
війни ніколи ще Україна не зустрічалася з 
такими глобальними викликами – військова 
агресія Росії, анексія Криму, порушення 
територіальної цілісності нашої держави. 
3,7 мільйонів людей постраждали від 
конфлікту на сході України, втратили домівки 
і як біженці шукають прихистку в інших 
регіонах. Щодня гинуть і військові, і мирне 
населення, у тому числі й діти.

Як ніколи раніше дипломатія покликана 
протистояти насильству й військовим 
спробам вирішення конфліктів, а діяльність 
міжнародних організацій, зокрема Організації 
Об’єднаних Націй стає запорукою миру та 
стабільності на планеті.

Дипломатія безпосередньо пов’язана 
з веденням переговорів, розширенням і 
поглибленням співробітництва, пошуком 
порозуміння для мирного врегулювання 
конфліктів. Чи означає це, що дипломатія 
стосується тільки фахових дипломатів? 
Як переконує нас майже 20-річний досвід 
організ аці ї  і  пров едення учнів ських 
конференцій в рамках міжнародної освітньої 
програми „Модель ООН”, опановувати основи дипломатії необхідно кожному. 
Уміння домовитися з опонентом, уникаючи силового тиску чи ескалації 
напруження, здатність прийти до консенсусу, прийняти узгоджене рішення в 
умовах конфлікту інтересів і різності позицій, визнавати цінність думки і позиції 
іншого й толерантно ставитися до них – саме в цьому й полягає професіоналізм 
дипломатів, і саме на формування цих навичок спрямована Модель ООН. 

Команди 20 кращих навчальних закладів столиці, понад 150 учасників 
розглядатимуть глобальний порядок денний і складатимуть сценарії розв’язання 
основних проблем сучасності. Отож, бажаємо учасникам регіональної учнівської 
конференції „Модель ООН. Київ-2017” змістовних дискусій, успішних рішень, 
командної єдності і нових друзів!

Паращенко Людмила Іванівна,  
д.держ.упр.,к.п.н., директор Київського 

ліцею бізнесу, керівник проекту „МООН”

Нідзельська Валентина Миколаївна, 
І-й заступник директора ліцею бізнесу, 

координатор проекту „МООН”
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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 числі 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 країни-
члени ООН. Для прийняття акту потребує більше ніж 50% голосів „за”, під час 
голосування країн.

Я – дипломат. Для чого це мені потрібно?
 9 Щоб ознайомитися з діяльністю Організації Об’єднаних Націй.
 9 Відчути себе відповідальним за вирішення глобальних проблем людства 

і своє власне майбутнє.
 9 Ознайомитися з позицією дипломата та політика.
 9 Сформувати навики комунікації (уміння слухати і бути почутим, при 

вирішенні конфліктних ситуацій).
 9 Розширити коло друзів і однодумців.

Що я буду вміти та знати після участі в конференції?
 9 Буду знати призначення Організації Об’єднаних Націй та чим вона 

займається.
 9 Відчую се бе відповіда льним з а вирішення проблеми,  яка 

обговорюватиметься в комітеті.
 9 Спробую зрозуміти роль дипломатії у вирішенні проблем людства.
 9 Ознайомлюся і зрозумію значення слів, із якими до цього мало 

зустрічався і розумів.
 9 Що я особисто можу зробити, захищаючи довкілля та права людини, 

зміцнюючи мир, ведучи здоровий спосіб життя.
 9 Наприкінці зрозумію, чи справді я можу бути дипломатом.
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Клятва юного дипломата, 
учасника VIII регіональної конференції „Модель ООН”

Я, _____________________________________________________________,
ПІБ

„Давайте припинимо вогонь на полях 
битви і будемо за столом переговорів 
домагатися компромісів у пошуках 
політичних рішень. Нехай 2017 рік стане 
роком миру!”.

Антоніу Гутерріш, 
Генеральний секретар Організації 

Об’єднаних Націй

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 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.

24 березня 2017 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
24 березня  

(Дипломатична академія України, вул. Велика Житомирська, 2)
14.00-14.20 Реєстрація учасників.

14.30-15.00 Урочисте відкриття конференції. Виступи почесних гостей.

15.00-16.00
Засідання Генеральної Асамблеї. Виголошення вступних 
промов послів країн-учасниць МООН.

25 березня 
(Київський ліцей бізнесу, вул. Лагерна, 30-32)

9.30-10.30
Робота в комітетах та комісіях. Виголошення  
політичних промов.

10.30-12.00
Молодіжна конференція „Говорять дипломати” 
(зустріч з Міністром закордонних справ України з 2007  
до 2009 року п. В. С. Огризко)

12.00-13.00 Робота коаліцій. Формування пропозицій до резолюцій.

13.00-13.20 Перерва.

13.20-14.00
Представлення пропозицій до резолюцій від коаліцій, 
лобіювання спільних інтересів.

14.00-14.50
Формування резолюції на основі сформованих спільних 
пропозицій від коаліцій. Відкрита форма дебатів.

14.50-15.30 Формування та прийняття резолюцій в комітетах та комісіях.

15.30-16.00
Засідання Генеральної Асамблеї (ІІІ поверх, актова зала). 
Представлення та прийняття резолюцій.

16.00-16.30
Урочисте закриття конференції. Підбиття підсумків. 
Нагородження учасників.
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Виконавчий комітет Моделі ООН 
забезпечують учні Київського ліцею бізнесу:

Генеральний секретар          Мельник В’ячеслав, 11 клас

Президент Генеральної Асамблеї        Теперев Гліб, 10 клас

  Спікери  Зайченко Назар,
     випускник ліцею 2016 року

     Палійчук Олександр, 10 клас
     Катруша Євген, 9 клас

Голови комітетів:
Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:

  Спікери  Фоменко Олександр,
     випускник ліцею 2013 року

     Порецькова Марія, 10 клас 
     Войціцька Вероніка-Вікторія, 10 клас

Комітет з економічних і фінансових питань:

  Спікери  Нігруца Олександр,
     випускник ліцею 2015 року

     Пилипчук Богдан, 9 клас 
     Лєсніков Андрій, 10 клас

Комісія з прав людини:

  Спікери  Мельник Вячеслав, 11 клас
     Годлевська Анастасія, 10 клас 

     Озерянський Гліб, 10 клас

Комісія з охорони навколишнього середовища:

  Спікери  Теперев Гліб, 10 клас
     Жур Михайло, 9 клас 

     Свєтлєющий Артем, 9 клас

Комітет із соціальних і гуманітарних питань:



10

Модель ООН. Київ-2017 
VIII регіональна конференція старшокласників

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 ліцею бізнесу, які входять до складу PR-майстерні 
та майстерні сучасних комп’ютерних технологій.

Керівники: Берідзе Інна Вікторівна, Москаленко Володимир Анатолійович 

Склад прес-центру:
Головний редактор:
Поліщук Єлисей (10 клас)

Кореспонденти:
Сікорська Анастасія (10 клас) Бєлозор Артем (9 клас)
Шищенко Костянтин (10 клас) Сєрова Анастасія (9 клас)
Желєзняков Ілля (9 клас)  Прокопчук Вероніка (9 клас)
        
Фотокор:
Боримський Данило (10 клас)

Технічний супровід:
Ігнатюк Євген Ростиславович Данчук Денис Олександрович

Гімн Моделі ООН
Виконують:    Коновал Єлизавета (11 клас), Болюх Катерина (9 клас),  
  Смаглій Анна (10 клас), Ковальова Крістіна (10 клас), 
  Ломако Надія (8 клас).

Пісня „Оберіг”
Виконують:    Кривошия Всеволод (7 клас), Годлевська Анастасія (10 клас),
  Стужук Дарина (8 клас), Рябчун О.Г. (вчитель муз. мис-ва)

Служба безпеки:
Коновалов Кирило (10 клас)   Погуляй Дмитро (8 клас)
Хоманець Юрій (10 клас)  Саликін Ілля (8 клас)
Ратушний Вадим (8 клас)  Карапетян Гліб (випускник ліцею 2016 р.)
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Питання, які обговорюватимуть учасники 
„Моделі ООН. Київ-2017” для написання резолюцій

Комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки (ауд. 205)
 9 Дипломатія і міжнародне партнерство – найефективніша стратегія 

вирішення конфліктних ситуацій.

Комітет з економічних і фінансових питань (ауд. 209)
 9 Активізація роботи в межах Глобального партнерства для забезпечення 

стійкого розвитку.

Комісія з прав людини (ауд. 214)
 9 Захист біженців та внутрішньо-переміщених осіб.

Комісія з охорони навколишнього середовища (ауд. 223)
 9 Забезпечення і раціональне використання водних ресурсів.

Комітет із соціальних і гуманітарних питань (ауд. 219)
 9 Колективні дії країн-членів ООН для забезпечення потреб людей в 

умовах збройних конфліктів.
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Склад учасників конференції

Школа №186

Керівник:

Сап’яний Павло
Петренко Каріна
Степенко Вікторія
Гонська Ольга
Мацейчук Віра

Фролова  
Алла Євгеніївна

Гімназія „Діалог”

Керівники:

Мюллер Анна
Птіцина Інна
Ягодка Борис
Власенко Анна
Тутик Дар’я

Таранченко Ольга Михайлівна
Конопля Наталія Анатоліївна

Республ іка  Індія

Федеративна Республ іка 
Н імеччина

Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова

Корол івство Швеція
Керівник:

Іванов Ілля
Колєва Валерія
Присекіна Ольга
Деркач Валерій
Сірий Євгеній

Голод 
Наталія Андріївна
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Коледж економіки, права та інформаційних 
технологій

Київський ліцей політики, економіки, права  
та іноземних мов

Технічний ліцей Шевченківського району

Керівники:

Корченов Тарас
Потороченко Вікторія
Іванченко Аня
Загородня Олександра
Линок Анна

Бутенко Марія Олегівна

Прохоренко Вікторія Олександрівна

Керівник:

Руденко Денис
Пирогово Валерія
Березовський Павло
Домріна Дарина 
Шатило Владислав

Кондрук  
Оксана Миколаївна

Керівник:

Кочаровська Марина-Софія
Скочко Марія
Саюн Олександр
Прокопенко Катерина
Єфімова Анна

Ридзель 
Ірина Володимирівна

Угорщина

Чеська Республ іка

Республ іка  Австрія
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Київський ліцей бізнесу

Україна

Болюх Катерина
Брицький Дмитро
Смаглій Анна
Красицький Олександр

Гімназія міжнародних відносин №323

Керівник:

Бєляєв Валентин
Дроздов Данило
Глушко Костянтин
Щербина Дар’я
Коваленко Вікторія

Бабчинецька 
Жанна Василівна

Республ іка  Польща

Керівник:
Юрчишин  

Леся Тарасівна

СЗШ №197 ім. Д.О. Луценка

Керівник:

Гвоздовська Христина
Куріліна Юлія
Велієва Айдан
Горбачова Софія
Савчук Марина

Івкова  
Валентина Петрівна

Сполучені  Штати 
Америки
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Ліцей „Наукова зміна”

Керівник:

Єгоров Микита
Бутенко Дар’яна
Рибіцька Валерія
Шипілова Ганна
Манмар Анастасія

Троценко  
Олексій Леонідович 

Грузія

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа №2

Керівник:

Шокало Антон
Ганіна Катерина
Білорус Марія
Корченок Ангеліна
Пугач Анастасія

Меркулова  
Світлана Сергіївна

Корол івство Норвегія

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського  
СШ №272

Керівник:

Новак Мирослав
Барінова Валерія
Хміль Богдан
Бойко Ілля
Дролюк Катерина

Маслов  
Володимир Едуардович

Японська Держава
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Український гуманітарний ліцей Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченко

Керівник:

Мироненко Богдан
Криштопа Антон
Пушенко Артем
Шиянов Володимир
Приходько Ілля

Ільїн  
Іван Юрійович

Арабська Республ іка 
Єгипет

НВК „Школа І ступеня – гімназія „Потенціал”

Керівник:

Прус Владислав
Кравчук Катерина
Вербінець Вероніка
Хохлова Ксенія
Попенко Аліна

Петрова  
Оксана Володимирівна

Турецька Республ іка

Спеціалізована школа „Тріумф”

Демидов Владислав
Єфременко Анна
Сорожинський Михайло
Іваниця Богдан
Сушко Єлизавета

Китайська  
Народна Республ іка

Керівник:
Філь  

Валентин Михайлович
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Гімназія біотехнологій №177

Спеціалізована школа №85

Фінансовий ліцей

Керівник:

Керівник:

Керівник:

Балабаш Дмитро
Шмуляр Ганна
Казидуб Павло
Дзерик-Бурковський Володимир
Михайлюк Євген

Саллям Салєх
Абрамович Ксенія
Єфремов Максим
Тю Аніта
Бендас Ростислав

Купрієнко Данило
Доценко Володимир
Коваленко Дмитро
Грищенко В’ячеслав
Антосевич Анастасія

Лис  
Ольга Олексіївна

Пастернак  
Володимир Володимирович

Резнік  
Олег Петрович

Республ іка  Корея

Литовська Республ іка

Канада
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Скандинавська гімназія

Керівник:

Перевертень Анастасія
Саврасов Ян
Кузьміна Анна
Рекунова Олександра
Степанова Поліна

Глотова  
Єлизавета Антонівна

Сполучене Корол івство 
Великої  Британії  та 

Північної  Ірландії

Гімназія „Оболонь”

Керівник:

Ахмедов Гамід
Басов Іван
Шевченко Данило
Ніколобай Андрій
Єщенко Діана

Гуляк  
Олександр Миколайович

Держава Ізраїль
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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 (24-25 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-2017” 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 і організаторів.

Щиро вдячні за взаєморозуміння! 
 Організатори конференції
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для нотаток
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Модель ООН. Київ-2017
VIII регіональна конференція 
старшокласників

24-25 березня 2017 р.

Майбутнє,   
якого прагнемо ми!
2017 – рік миру і порозуміння

Київський ліцей бізнесу
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32
Тел.:  (044) 450-5562
Факс: (044) 456-0814
klb.education • info@klb.education

Запрошуємо у 7-10 класи  
та до участі у спільних проектах

Літній відпочинок у таборі ЮНЕСКО в Греції
20.06 – 04.07.2017

Навчаємо через дію:
• ігрові методики і проектний підхід
• диспути і дебати
• міжнародні проекти та обміни
• програми розвитку лідерства
• психологічний супровід

Дизайн: Є.Р. Ігнатюк


