


Представництво ООН в Україні
Міністерство закордонних справ України

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

Університет економіки та права „КРОК”
Загальноосвітній навчальний заклад „Київський ліцей бізнесу”

IX регіональна конференція 
старшокласників

„Модель ООН. Київ-2018”

МАЙБУТНЄ,  
ЯКОГО ПРАГНЕМО МИ:

МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ  
І СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ

23-24 березня 2018 р. 
Київ



2

Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Оргкомітет:
Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні 

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

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

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

Організації-партнери:
Міністерство закордонних справ України

 Міністр закордонних справ України Клімкін П.А.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 
 начальник департаменту Фіданян О.Г.

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

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

Слова подяки
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Модель ООН:

Київ-2017
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Модель ООН – це міжнародна освітня програма, в ході 
якої імітуються засідання різних органів системи ООН. Це 
великі можливості для кожного учасника. Це захоплююча 
рольова гра, під час якої учасники дізнаються про роботу 
органів ООН. Делегати конференції виступають в ролі 
дипломатів офіційних представників країн. На моделі 
ООН делегати абстрагуються від особистої точки зору і 

відстоюють офіційну позицію країни, яку вони представляють. Кінцева мета 
кожного комітету – прийняття резолюцій з питань порядку денного.

У цій грі є свої правила – Правила процедури. Тут є свої обмеження – 
спілкування в рамках дипломатичного етикету.

Модель ООН – це команда однодумців. Це талановиті і активні молоді люди, 
яким небайдуже майбутнє. Вони не бояться відстоювати свою точку зору і готові 
ділитися своїми ідеями щодо майбутнього людства.

Модель ООН – це дружба. Учасники конференції – молоді люди з різних 
київських шкіл, яких об’єднує бажання зробити цей світ кращим. Під час 
моделі делегати підтримують один одного, активно працюють на засіданнях, 
спілкуються та обмінюються контактами під час пауз. Тому заряд позитивних 
емоцій і нові друзі гарантовані.

Модель ООН – це школа. Краща школа, яка відкриває світ ідей, думок і 
вражень. Це унікальні можливості для самореалізації та самовдосконалення, 
перевірки і розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, ерудиції і 
креативного мислення.

Це кращий спосіб навчитися правильному розподілу часу, щоб успішно 
справлятися і з навчанням, з додатковим навантаженням. Участь в Моделі ООН 
сприяє набуттю та вдосконаленню ораторських здібностей, досвіду дебатів і 
подоланню страху перед публічними виступами. Окрім того, на Генеральній 
Асамблеї вступні промови виголошуються англійською мовою, що дає 
можливість і під час підготовки, і під час виступу удосконалювати володіння 
іноземною мовою.

Модель ООН – це життя. Яскраве життя, наповнене цікавими зустрічами 
і подіями. Модель ООН допомагає зрозуміти значимість свого майбутнього 
і відчути себе частинкою світового суспільства – необхідною, унікальною та 
неповторною.

Цілі і завдання Моделі ООН: 

Виховні:
 ¾ виховання глобального мислення;
 ¾ виховання соціальної відповідальності;
 ¾ виховання толерантності;
 ¾ виховання почуття власної гідності і впевненості в собі.
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Цілі Моделі ООН:

Навчальні:
 ¾ вивчення історії, статуту, структури і основних напрямків діяльності ООН;
 ¾ знайомство з історією та культурою інших країн;
 ¾ засвоєння суспільно-політичної лексики і основ парламентської 

процедури;
 ¾ залучення уваги учасників до глобальних проблем людства;
 ¾ удосконалення англійської мови.

Розвиваючі:
 ¾ розвиток навичок самоосвіти і роботи з носіями інформації;
 ¾ розвиток уміння застосовувати знання, отримані в процесі навчання для 

рішення практичних завдань;
 ¾ розвиток навичок самоуправління і самоорганізації;
 ¾ розвиток навичок взаємодії;
 ¾ вдосконалення уміння вирішувати конфліктні ситуації демократичним 

шляхом;
 ¾ розвиток комунікативної культури.

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.

Вперше в 1998 році учні та викладачі Київського ліцею бізнесу вибороли честь 
реалізувати в Україні міжнародну програму „Модель ООН” для школярів. Відтоді 
ліцей забезпечив організаційну та змістову роботу чотирьох Всеукраїнських 
конференцій та восьми 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”.
 � „Модель ООН. Київ-2017”. Тема: „Майбутнє, якого прагнемо ми! 2017 – 

рік миру і порозуміння”.
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Дорогі делегати Київської регіональної Моделі ООН!
Ось уже двадцятий рік Київський ліцей 

бізнесу відкриває свої двері для вас – 
активних, цілеспрямованих старшокласників, 
які наважилися уявити себе дипломатами і 
вийти на найвищий рівень прийняття рішень 
за долю людства – засідання Організації 
Об’єднаних Націй!

За ці двадцять років неухильно зростала 
кількість причетних до МООН, змінювалися 
обличчя учасників і навчальні заклади, але 
одне залишається незмінним – ентузіазм, 
з яким ви приходите в Київський ліцей 
бізнесу, щоб зануритися в світ дипломатії 
і  стверджувати основні цінності ООН. 
Незастосування сили, мирне вирішення 
спорів, неприпустимість вторгнення на 
територію суверенної держави, право 
на самовизначення і суверенітет. Ці та 
інші принципи, закладені в Статуті ООН, 
з а л и ш а ю т ь с я  о с н о в о ю  м і ж н а р од н и х 
відносин. Саме завдяки моделюванню вони 
стають зрозумілішими молоді. Адже участь 
у Моделі ООН завдяки дебатам і прийняттю 
резолюцій спрямована саме на формування 
умінь домовитися з опонентом без силового 
тиск у,  знайти консенсус  і  прийняти 
узгоджене рішення в умовах конфлікту 
інтересів, проявити критичне мислення та 
ораторські здібності.

Нам особливо приємно, що ентузіазм 
у ч а с н и к і в  н е р о з р и в н о  п о в ’ я з а н и й  з 
ініціативністю й наполегливістю ліцеїстів як 
організаторів Моделі ООН. Щоразу ліцеїсти 
здійснюють величезну і ретельну підготовку 
до проведення конференції на регіональному 
рівні. Адже їм належить співорганізувати 
роботу комітетів і комісій ООН, в яких працюватимуть команди 26 кращих 
навчальних закладів столиці, а майже 200 учасників розглядатимуть глобальний 
порядок денний і складатимуть сценарії майбутнього, якого прагнемо всі ми. 

Київська регіональна Модель ООН – це знак високої якості і вагомості здобутих 
результатів. Саме тому дипломати найвищого рангу й політики приходять до 
вас, з цікавістю та надією беруть участь в обговореннях. Ви проектуєте своє 
майбутнє і від вас залежить, чи стане воно таким. Вітаємо вас і бажаємо вам 
плідної і конструктивної роботи впродовж ІХ регіональної учнівської конференції 
„Модель ООН. Київ-2018” в ім’я нашої України та всього людства.

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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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Основні поняття:

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.



7

Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Клятва юного дипломата, 
учасника IX регіональної конференції „Модель ООН”

Я, _____________________________________________________________,
ПІБ

„Нам необхідно відродити вірність 
принципу багатогранності й довіри до 
Організації Об’єднаних Націй як до форуму, 
завдяки якому держави та громадянське 
суспільство можуть об’єднати свої зусилля 
для вирішення найбільш нагальних проблем 
сучасного світу…

Ми зможемо досягти успіху тільки 
в тому разі, якщо підвищимо рівень 
злагодженості нашої роботи”.

Антоніу Гутерреш, 
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.

23 березня 2018 р.    _______________
       підпис
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Гімн Моделі ООН
Слова: Олена Рябчун

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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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Регламент
23 березня  

(Дипломатична академія України, вул. Велика Житомирська, 2)

Всеукраїнська конференція „20 років Моделі ООН в Україні”

10.00 Реєстрація учасників

11.00
Урочисте відкриття конференції. Привітальні слова  
від організаторів

11.10-11.15
Людмила Паращенко, керівник проекту Модель ООН  
в Україні для школярів, директор Київського ліцею бізнесу

11.15-11.25
Ліза Федоровська, Голова Молодіжної консультативної панелі 
ООН, „Моделі ООН в Україні. Плани на майбутнє”

11.25-11.45
Ніл Вокер, Координатор Системи ООН в Україні „Роль ООН у 
світі та Україні”.

11.45-12.30
Володимир Огризко, Міністр закордонних справ України 
(2007-2009), „Дипломатія та зовнішня політика України”

12.30-13.10
Дмитро Ткач, Надзвичайний і Повноважний Посол України 
в Угорщині „Сучасна українська дипломатія. Її місце та роль  
в міжнародній політиці”.

13.10-13.30 Закриття конференції

13.30-14.00 Обід

ІХ регіональна конференція старшокласників „Модель ООН. Київ-2018”

14.00-14.20 Огляд фотовиставки „20 років Моделі ООН в Україні”

14.30-15.00
Урочисте відкриття ІХ регіональної конференції 
„Модель ООН. Київ-2018”.

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

16.00 – 16.30
Знайомство в комітетах. Обмін резолюціями. 
Планування другого дня.
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

24 березня 
(Київський ліцей бізнесу, вул. Лагерна, 30-32)
Продовження роботи ІХ регіональної конференції  

«Модель ООН. Київ-2018»

9.30-10.15
Робота в комітетах та комісіях. Виголошення 
політичних заяв.

10.15-11.00
Робота в комітетах та комісіях. Лобіювання. Створення 
груп „за” та „проти” підтримки резолюцій. Підготовка 
проекту резолюції для обговорення в комітеті.

11.00-11.30 Виступи „за” проект резолюції.

11.30-11.40 Перерва.

11.40-12.10 Виступи „проти” проекту резолюції.

12.10-12.30 Відкриті дебати щодо поправок до проекту резолюції.

12.30-13.00 Обід

13.00-14.00
Робота в комітетах. Формування резолюції. Загальне 
голосування. Підготовка резолюції для голосування  
на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї.

14.10-15.00
Пленарне засідання Генеральної Асамблеї. 
Представлення та прийняття резолюцій.

15.00-15.30 Урочисте закриття конференції.

15.30-15.45 Фотосесія

15.45-16.30 Фуршет для учасників конференції

Модель ООН:

Київ-2017
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Виконавчий комітет Моделі ООН 
забезпечують учні Київського ліцею бізнесу:

Генеральний секретар          Катруша Євген, 10 клас

Президент Генеральної Асамблеї        Жур Михайло, 10 клас

  Головуючі  Пилипчук Богдан, 10 клас
     Прокопчук Вероніка, 10 клас
     Цимбаліст Олександра, 10 клас

     Геніш Ульяна, 7 клас

Голови комітетів:
Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:

  Головуючі  Самойлов Роман, 10 клас
     Бариш Катерина, 9 клас 

     Слізовська Софія, 10 клас

Комітет з економічних і фінансових питань:

  Головуючі  Зірка Артем, 10 клас
     Марченко Олександра, 9 клас 

     Сердюк Дарина, 10 клас
     Нігруца Дана, 7 клас

Комісія з прав людини:

  Головуючі  Болюх Катерина, 10 клас
     Кучменко Євген, 10 клас 

     Ратушнюк Дарина, 10 клас

Комісія з охорони навколишнього середовища:

  Головуючі  Свєтлєющий Артем, 10 клас
     Погуляй Дмитро, 9 клас 

     Добровицька Єлізавета, 10 клас

Комітет із соціальних і гуманітарних питань:
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Модель ООН. Київ-2018 
IX 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: Головльова Галина Іванівна, Москаленко Володимир Анатолійович 

Склад прес-центру:
Головний редактор:
Сєрова Анастасія (10 клас)

Кореспонденти:
Кривко Анастасія (8 клас) 
Пеклін Марія (8 клас) 
Дика Єлизавета (8 клас) 
        
Фотокор:
Крауз Катерина (9 клас)

Технічний супровід:
Ігнатюк Євген Ростиславович Данчук Денис Олександрович

Гімн Моделі ООН
Виконують:    Факова Дунія-Ніколь (7 клас), Потапов Євгеній (7 клас),  
  Репко Аліса (7 клас), Братиця Анна (9 клас), 
  Ломако Надія (9 клас).

Пісня „Україна - це ми!”
Виконують:    Антропова Аліна (11 клас), Факова Дунія-Ніколь (7 клас),  
  Потапов Євгеній (7 клас), Репко Аліса (7 клас), 
  Братиця Анна (9 клас), Ломако Надія (9 клас).

Служба безпеки Моделі ООН:
Шкроботько Тарас (10 клас)   Савченко Ілля (10 клас)
Гусєв Ілля (10 клас)   Греб Іван (10 клас)
Левченко Владислав (10 клас)  Волясенко Іван (9 клас)
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Питання, які обговорюватимуть учасники 
„Моделі ООН. Київ-2018” для написання резолюцій

Комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки (ауд. 205)
 9 Підтримання міжнародного миру та безпеки.

Комітет з економічних і фінансових питань (ауд. 215)
 9 Права інвалідів і всебічний облік інтересів інвалідів в процесі 

здійснення Порядку денного зі стійкого розвитку на період до 2030 р.

Комітет із соціальних і гуманітарних питань (ауд. 219)
 9 Міжнародне співробітництво в вирішенні світової проблеми 

наркотиків і боротьби з нею.

Комісія з прав людини (ауд. 214)
 9 Стан справ в галузі прав людини в Автономній республіці Крим і місті 

Севастополь. Україна.

Комісія з охорони навколишнього середовища (ауд. 223)
 9 Охорона глобального клімату в інтересах сучасного та майбутніх 

поколінь.
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Склад учасників конференції

Гімназія „Діалог”

Керівники:

Ціпкало Ярослава 
Галій Роман
Балуєва Дарія 
Лінник Владислав 
Духота Ольга

Таранченко Ольга Михайлівна
Конопля Наталія Анатоліївна

Корол івство Нідерландів

НВК „Потенціал”

Керівник:

Прус Владислав
Кравчук Катерина
Вербінець Вероніка
Хохлова Ксенія
Попенко Аліна

Петрова  
Оксана Володимирівна

Аргентинська 
Республ іка

Скандинавська гімназія

Керівник:

Плющевський Євгеній
Капінус Дарія
Рашковський Андрій
Алименко Анастасія
Феньов Владислав

Глотова  
Єлизавета Антонівна

Словацька Республ іка
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 
Університету економіки та права „КРОК”

Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов

Технічний ліцей Шевченківського району

Ульянов Ілля
Куць Валерія
Кашуба Соломія
Товкач Катерина
Свідерський Владислав
Микитенко Ольга
Пашкевич Дар’я

Рибак  
Ірина Вікторівна

Керівник:

Власенко Антон 
Клєванний Олександр
Демяненко Михайло 
Писаренко Іван 
Лісник Євген 

Кондрук  
Оксана Миколаївна

Керівник:

Пецеля Михайло 
Попова Марія
Бобирь Стефані
Пецеля Артем 
Майор Марія

Ридзель 
Ірина Володимирівна

Корол івство Іспанія

Арабська Республ іка 
Єгипет

Республ іка  Куба

Керівник:
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

ЗНЗ „Київський ліцей бізнесу”

Україна

Матузенко Мирон
Демиденко Аріна
Прохорець Нікіта
Залуська Соломія
Петрова Поліна

Гімназія міжнародних відносин №323

Керівник:

Чхан Катерина 
Тернавська Валерія 
Васніцька Софія 
Бузурна Катерина 
Ткаченко Валерія 

Гоц  
Ганна Іванівна

Корол івство Норвегія

Керівник:
Юрчишин  

Леся Тарасівна

Спеціалізована школа №197 ім. Д.О. Луценка

Керівник:

Блохін Артемій 
Скоморовська Анастасія 
Лємєсов Кирило 
Юзьків Віталіна 
Кондратьєва Поліна 

Івкова  
Валентина Петрівна

Канада



17

Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Ліцей „Наукова зміна”

Керівник:

Басараб Остап
Шипілова Анна
Гайдамаха Софія
Кхудер Лейла
Сербіненко Анастасія

Троценко  
Олексій Леонідович 

Азербайджанська 
Республ іка

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа 
з поглибленим вивченням економіки і права №2 

Ірпінської міської ради Київської області

Керівники:

Литвин Олександра
Пустовалова Валерія
Кот Катерина
Шістка Дмитро
Тимченко Лаура

Меркулова Світлана Сергіївна
Литвин Леся Володимирівна

Федеративна Республ іка 
Н імеччина

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

Керівник:

Бойко Ілля
Новаков Мирослав 
Тарасова Аліна 
Ірхова Ксенія 
Попсуй Анна 

Пасещенко  
Ганна Володимирівна

Республ іка  Індія
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Спеціалізована школа „Тріумф”

Куюн Єлизавета 
Тугай Марія 
Приймак Дем’ян 
Єфименко Анна 
Семеніхіна Валерія

Сполучене Корол івство 
Великої  Британії  та 

Північної  Ірландії

Керівник:
Філь  

Валентин Михайлович

Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова

Корол івство Данія
Керівник:

Александров Тимур 
Севергін Олександр 
Сукнова Валерія 
Духович Христина 
Савенко Сергій

Голод 
Наталія Андріївна

НВК  „Новопечерська школа”

Керівник:

Лукошина Анастасія
Марченко Єгор 
Лісовик Софія
Челнокова Ніка
Пєєва Поліна 
Воропаєв Микита

Растворова  
Марія Олександрівна

Республ іка  Сербія
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Гімназія біотехнологій №177

Спеціалізована школа  
з поглибленим вивченням англійської мови №85 

ЗНЗ „Фінансовий ліцей”

Керівник:

Керівник:

Керівник:

Михайлюк Євген
Полонська Софія
Бандура Дар’я
Балабаш Дмитро
Казидуб Павло

Бендас Ростислав 
Абрамович Ксенія
Лукавський Олександр 
Кухта Мирон
Дранкевич Валерій

Юдович Андрій
Гук Юлія
Зарицька Євгенія
Царенко Артем
Пивовар Валерія

Лис  
Ольга Олексіївна

Пастернак  
Володимир Володимирович

Рєзнік  
Олег Петрович

Корол івство Швеція

Мексиканськ і  
Сполучені  Штати

Литовська Республ іка
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

НВК №30 „Еконад”

Гімназія №48

Керівник:

Керівник:

Попов Дмитро 
Мєдвєдєва Дар’я 
Бучаєв Юсуп 
Богданова Ольга 
Пиндик Діана 

Іовенко Маріанна
Коломієць Катерина 
Горбунова Анастасія 
Корнієнко Богдана 
Гузар Анастасія 

Бочкарьова  
Людмила Анатоліївна

Лашкова  
Ганна Сергіївна

Естонська Республ іка

Швейцарська 
Конфедерація

Середня школа №186

Керівник:

Зікрань Мілад
Кірвалідзе Георгій
Телька Марія
Власенко Максим
Ганська Ольга

Кривошей  
Вікторія Сергіївна

Сполучені  Штати 
Америки
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

Середня школа №186

Керівник:

Дашко Максим 
Скрипник Вікторія 
Сирота Данило 
Біленко Наталія 
Фалько Дарина 

Фролова  
Алла Євгеніївна

Латвійська Республ іка

Український гуманітарний ліцей Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченко

Український гуманітарний ліцей Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченко

Керівник:

Керівник:

Приходько Ілля
Мальнова Вікторія
Татаурова Наталія
Маркевич Владислава
Проскурко Людмила

Голуб Павло
Пасічник Таїсія
Фурман Анастасія
Лєбєдєв Ярослав
Сорокіна Дар’я

Маслов  
Володимир Едуардович

Маслов  
Володимир Едуардович

Угорщина

Грузія
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Модель ООН. Київ-2018 
IX регіональна конференція старшокласників

Спеціалізована школа №80

Криворізька загальноосвітня школа №68  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Керівник:

Керівник:

Дяченко Маргарита
Фаррух Тоджебоєв
Сирцова Марія
Боярко Марія
Орепер Міла

Васильєва Аліна
Комірна Марія 
Свистунова Анастасія 
Гугленко Ярослава 
Демарецька Вікторія 

Щербина  
Ярослава Тимофієвна

Білоусова  
Анастасія Миколаївна

Ісландія

Ісламська Республ іка 
Афганістан

Модель ООН:

Київ-2017
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Майбутнє, якого прагнемо ми: 
мир, справедливість і сильні інститути

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 (23-24 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-2018” 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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