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Оргкомітет:
Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні
Координатор системи ООН і Постійний представник
Програми Розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані
Київський ліцей бізнесу
директор Паращенко Л.І.
І заступник директора Нідзельська В.М.
Університет „КРОК”,
ректор Лаптєв С.М.

Організації-партнери:
Міністерство закордонних справ України
Міністр закордонних справ України Клімкін П.А.
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС
директор академії Корсунський С.В.
Департамент освіти і науки 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.
Асоціація керівників шкіл м. Києва,
голова Федунова Т.М.

Слова подяки
Висловлюємо щиру вдячність директорам закладів освіти, учителямкерівникам команд-учасниць, а також Міністерству закордонних справ України,
Дипломатичній академії України, Представництву ООН в Україні, делегатам
конференції та дипломатичним представництвам, які надали необхідну
інформацію та допомогу в підготовці Моделі ООН.
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

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.
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.
Цілі і завдання Моделі ООН:
Виховні:
¾¾ виховання глобального мислення;
¾¾ виховання соціальної відповідальності;
¾¾ виховання толерантності;
¾¾ виховання почуття власної гідності і впевненості в собі.
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Цілі Моделі ООН:
Навчальні:
¾¾ вивчення історії, статуту, структури і основних напрямків діяльності ООН;
¾¾ знайомство з історією та культурою інших країн;
¾¾ засвоєння суспільно-політичної лексики і основ парламентської
процедури, вдосконалення англійської мови;
¾¾ залучення уваги учасників до глобальних проблем людства.
Розвиваючі:
¾¾ розвиток навичок самоосвіти і роботи з носіями інформації;
¾¾ розвиток уміння застосовувати отримані знання, для вирішення
практичних завдань;
¾¾ розвиток навичок взаємодії і праці в команді;
¾¾ вдосконалення уміння вирішувати конфліктні ситуації демократичним
шляхом;
¾¾ розвиток комунікативної культури.
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 дев’яти 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 сталого розвитку людства”.
 „Модель ООН. Київ-2011”. Тема: „Молодь – запорука сталого 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”.
 „Модель ООН. Київ-2018”. Тема: „Майбутнє, якого прагнемо ми: мир,
справедливість і сильні інститути”.

Тема Х регіональної конференції „Модель ООН. Київ-2019”
„СУВЕРЕНІТЕТ, ПАРТНЕРСТВО, РОЗВИТОК
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Дорогі делегати Київської регіональної Моделі ООН!
2019 рік ООН проголосила Міжнародним
роком Періодичної таблиці хімічних
елементів. Ця таблиця, створена 150 років
тому Д.І. Менделєєвим, – це не прос то
каталог усіх відомих атомів у Всесвіті. Ця
систематизація, по суті, як вікно у Всесвіт,
що допомагає розширити розуміння єдності
навколишнього світу. Озирніться навколо. Що
ми побачимо? Наш неосяжний і прекрасний
світ, який складається з нескінченної кількості
частинок, взаємопов’язаних і взаємозалежних.
І цей світ не був би таким, яким він є, якщо з
історії чи сьогодення зникне хоч одна його
маленька ланка. Саме тому таку важливу роль
у забезпеченні сталого розвитку й дотриманні
миру відіграє Організація Об’єднаних Націй.
Паращенко Людмила Іванівна,
Розуміння її діяльності, вивчення засад світової д.держ.упр.,к.п.н., директор Київського
політики є важливою складовою виховання ліцею бізнесу, керівник проекту МООН
молодого покоління, яке має сприйняти і
реалізувати Цілі сталого розвитку. Саме тому ми
знову зібралися разом для моделювання ООН.
2019 рік для „Модель ООН. Київ” – ювілейний,
адже ми проводимо вже Х Київську регіональну
конференцію старшокласників! Понад двадцять
років тому завдяки учням Київського ліцею
бізнесу та за підтримки Представництва
О О Н в Ук р а ї н і ц я м і ж н а р од н а о с в і т н я
програма була започаткована в нашій країні.
Тисячі старшокласників стали учасниками
М О О Н і з д о бул и в а ж л и в и й р е з ул ьт а т :
здатність ефективно взаємодіяти з людьми
альтернативних думок і точок зору, навички
дебатування і досвід публічних виступів;
уміння досягати консенсусу і обстоювати власну
позицію. Тепер ваша черга! Кожен з вас, а це
майже 200 учасників!, представляючи точку Нідзельська Валентина Миколаївна,
зору однієї держави-члена ООН, працюючи І-й заступник директора ліцею бізнесу,
координатор проекту МООН
в комітетах і комісіях, має змогу відчути
складності формування міжнародної політики з перших рук. А для учнів Київського
ліцею бізнесу, які здійснюють основну підготовчу роботу, щоб МООН відбулася, щоб
всі комітети й комісії плідно попрацювали і були прийняті змістовні резолюції – це
величезний управлінський та організаторський досвід. Освітню цінність МООН
важко оцінити і неможливо виміряти!
Київська регіональна Модель ООН засвідчила впродовж 20 років вірність
принципам ООН і освітній меті нової української школи. Ми маємо авторитет і
вагому підтримку від Представництва ООН в Україні, Міністерства закордонних
справ України, дипломатів і політиків, які покладають на вас надії як на своїх
наступників, мережу закладів освіти, які були учасниками МООН від самого початку.
Сподіваємося, що так буде і надалі! Вітаємо вас і бажаємо плідної і конструктивної
роботи впродовж Х регіональної учнівської конференції „Модель ООН. Київ-2019”
задля суверенітету, партнерства і розвитку в Україні та в усьому світі!
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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 р.
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 країничлени ООН. Для прийняття акту 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 В і д ч у ю с е б е в і д п о в і д а л ь н и м з а в и р і ш е н н я п р о б л е м и , я к а
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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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників
„Однією з найцінніших переваг
Організації Об’єднаних Націй є її
здатність грати роль організатора
ш и р о к и х м а с , п р о в і д н и ка і д е й ,
каталізатора дій і генератора рішень.
Оскільки сучасні проблеми носять
усе більш г лобальний характер,
безпрецедентно важливого значення
набуває багатовекторність”.
Антоніу Гутерреш,
Генеральний секретар Організації
Об’єднаних Націй

Клятва юного дипломата,

учасника X 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 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.

12 квітня 2019 р.				
_______________
підпис
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Гімн Моделі ООН
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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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Регламент
12 квітня

(Дипломатична академія України, вул. Велика Житомирська, 2)
Х регіональна конференція старшокласників „Модель ООН. Київ-2019”
„Суверенітет, Партнерство, Розвиток для досягнення
Цілей сталого розвитку”
13.30

Реєстрація учасників

14.00

Урочисте відкриття конференції. Привітальні слова
від організаторів

14.00-14.10

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

14.15-14.35

Андрій Заяць, державний секретар Міністерства закордонних
справ України

14.35-14.55

Оснат Лубрані, Координатор Системи ООН і Постійний
представник Програми Розвитку ООН в Україні

15.00-16.00

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

16.00 – 16.30

Наталія Шульга, заступник директора з міжнародної
співпраці, досліджень та комунікації Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при МЗС. „Сучасна українська
дипломатія. Її місце та роль в міжнародній політиці”

16.30 – 17.00

Сергій Корсунський, директор Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при МЗС, Надзвичайний
і Повноважний Посол України. „Дипломатія та зовнішня
політика України/Роль публічної дипломатії”

17.00 – 17.15

Установка на другий день роботи. Закриття конференції
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13 квітня

(Київський ліцей бізнесу, вул. Табірна, 30-32)
Продовження роботи Х регіональної конференції
„Модель ООН. Київ-2019”
10.00-10.15

Початок роботи в комітетах. Знайомство.
Ознайомлення з процедурою та регламентом

10.15-10.45

Виголошення політичних заяв

10.45-11.00

Ознайомлення з проектом резолюції

11.00-12.00

Лобіювання. Формування письмових пропозицій до
резолюцій

12.00-13.00

Процедура відкритих дебатів. Голосування за пропозиції

13.00-13.30

Обідня пауза

13.30-14.20

Формування резолюції. Прийняття резолюції

14.30-15.00

Молодіжний форум „Україна, якої прагнемо ми!”

15.00-15.40

Засідання Генеральної Асамблеї. Представлення та
прийняття резолюцій

15.40-16.10

Офіційне закриття конференції.
Підбиття підсумків роботи

ОН:
Модель О
8
1
0
-2
їв
Ки
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Виконавчий комітет Моделі ООН

забезпечують учні Київського ліцею бізнесу:
Генеральний секретар 		

Катруша Євген

Президент Генеральної Асамблеї

Жур Михайло

Голови комітетів:

Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:
		
Головуючі		
					
					

Пилипчук Богдан
Боровик Марина
Геніш Ульяна

Комітет з економічних і фінансових питань:
		
Головуючі		
		
			
					
					

Свєтлєющий Артем
Осадча Софія
Нігруца Дана
Мустафін Михайло

Комісія з прав людини:
		
Головуючі
					
					

Фарващук Анна
Муха Дмитро
Демиденко Аріна

Комісія з охорони навколишнього середовища:
		
Головуючі		
		
			
					

Болюх Катерина
Хіоро Гліб
Прохорець Нікіта

Комітет із соціальних і гуманітарних питань:
		
Головуючі		
		
			
					
12

Братиця Анна
Довгалюк Ангеліна
Ратушнюк Катерина
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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 учні ліцею бізнесу, які входять до складу PR-майстерні та
майстерні сучасних комп’ютерних технологій.
Керівники: Юрганова Анастасія, Москаленко Володимир

Головний редактор:

Склад прес-центру:

Сєрова Анастасія, Пеклін Марія

Кореспонденти:
Сєрова Анастасія		
Статник Ольга
Єпіфанова Анна
Кривко Анастасія		
Демченко Тарас		
Штанько Данило
Дика Єлизавета		
Хомич Климентій
Алєксєєва Анастасія
								

Фотокор:
Крауз Катерина 			

Корнілов Артем

Технічний супровід:
Ігнатюк Євген			

Данчук Денис

Гімн Моделі ООН
Виконують: Наседкіна Ельза, Репко Аліса, Факова Дунія-Ніколь,
		
Жуковська Дарина, Стайлс Софія-Роксолана

Пісня „Україно”
Виконують: Наседкіна Ельза, Репко Аліса, Факова Дунія-Ніколь,
		
Жуковська Дарина, Стайлс Софія-Роксолана

Служба безпеки Моделі ООН:
Гусєв Ілля 			
Пушкарьов Артем		
Шиянов Богдан		
Кармазінський Андрій

Філоненко Богдан
Шульга Олександр
Заболотний Лев
Репко Володимир

Кюрчев Кіріл
Лінкевич Максим
Черьомухіна Катерина
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Питання, які обговорюватимуть учасники
„Моделі ООН. Київ-2019” для написання резолюцій
Комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки (ауд. 205)
99 Шлях до миру, вільному від ядерної зброї.

Комітет з економічних і фінансових питань (ауд. 215)
99 Розвиток міжнародної співпраці в боротьбі з незаконними фінансовими
потоками з метою забезпечення сталого розвитку.

Комітет із соціальних і гуманітарних питань (ауд. 219)
99 Допомога біженцям та особам, які повернулися або переміщені
в Африці. Уроки для України.

Комісія з прав людини (ауд. 214)
99 Забезпечення і надання захисту жертвам збройних конфліктів.

Комісія з охорони навколишнього середовища (ауд. 223)
99 Збереження та раціональне використання океанів, морів та ресурсів
в інтересах сталого розвитку.

ОН:
Модель О
8
1
0
Київ-2
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Склад учасників конференції
Гімназія „Потенціал”
Прус Владислав
Кравчук Катерина
Фризоренко Ірина
Хохлова Ксенія
Кускова Анастасія

Латвійська Рес публ іка

Керівник:

Петрова
Оксана Володимирівна

Спеціалізована школа №197 ім. Д.О. Луценка
Поливода Діана
Гребенюк Богдан
Семенчук Вероніка
Карпенко Катерина
Мазур Ольга

Керівник:

Скоморовська
Анастасія Ігорівна

Корол івство Н орвегі я

Гімназія „Діалог”

Корейська На родноДемок рат ич на
Рес публ іка

Духота Ольга
Приступа Аліна
Бернацький Михайло
Старовойт Марія
Добренькая Ярослава

Керівники:

Таранченко Ольга Михайлівна
Конопля Наталія Анатоліївна
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Коледж економіки, права та інформаційних технологій
Університету економіки та права „КРОК”
Кишуба Соломія
Удовиченко Дарина
Серпун Дар’я
Товкач Катерина
Голубєва Емілія

Ук раїна

Керівник:

Рибак
Ірина Вікторівна

Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов
Драпушко Катерина
Кліщик Варвара
Січевський Юрій
Гуменяк Марія
Тарасова Єва

А зе рбайджанська
Рес публ іка

Керівник:

Кондрук
Оксана Миколаївна

Технічний ліцей Шевченківського району
Пецеля Артем
Луценко Артем
Богуш-Задніпряна Анастасія

Тирса Анастасія
Майор Марія

Грузі я

16

Керівник:

Ридзель
Ірина Володимирівна
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ЗНЗ „Київський ліцей бізнесу”
Терещенко Андрій
Літвіненко Олександр
Вінниченко Юнона
Поворозник Марта
Глоба Вікторія

Рес публ і ка Пол ьща

Керівник:

Юрчишин
Леся Тарасівна

ЗНЗ „Київський ліцей бізнесу”
Плугатирьов Семен
Погуляй Дмитро
Павленко Остап
Деревянко Катерина
Саликін Ілля

Фінл я ндська Рес публ іка

Керівник:

Британський
Петро Анатолійович

Гімназія міжнародних відносин з поглибленим
вивченням англійської мови №323
Волкова Єлизавета
Закатєєва Марія
Нікітаєв Нікіта
Борисов Максим
Забузна Аліна

Рес публ і ка Руанда

Керівник:

Мельничук
Юлія Григорівна
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа з
поглибленим вивченням економіки і права №2
Тимченко Лаура
Ельчанинов Артем
Світлична Анастасія
Кот Катерина
Товста Анастасія

Керівник:

Меркулова
Світлана Сергіївна

Я поні я

Ліцей „Наукова зміна”
Московець Артем
Мельник Анна
Демидко Дар’я
Макаренко Катерина
Фрольні Єлизавета

Де ржава І зраїл ь

Керівник:

Троценко
Олексій Леонідович

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського СШ №272
Попов Владислав
Новак Мирослав
Романченко Андрій
Ірхова Ксенія
Василюк Дар’я

Сірійська А рабська
Рес публ іка
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Шудляк
Наталія Олександрівна
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Миколаївська загальноосвітня школа №1
імені Олега Ольжича
Вервика Ренат
Салтовський Михайло
Турчанінов Владислав
Лунгов Олександр
Чернов Тимофій

Рес публі ка Інді я

Керівник:

Матіюк
Ігор Георгійович

НВК „Новопечерська школа”
Воропаєв Микита
Фещенко Марія
Скрипка Роман
Шпак Олексій
Коваль Нікіта

Ш вейца рська
Конфеде раці я

Керівник:

Растворова
Марія Олександрівна

Спеціалізована школа „Тріумф”
Семеніхіна Валерія
Тугай Марія
Куюн Єлизавета
Макарчук Ксенія
Нілова Дарія

Франц узька Рес публ іка

Керівник:

Філь
Валентин Михайлович
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Гімназія біотехнологій №177
Михайлюк Євген
Полонська Софія
Казидуб Павло
Балабаш Дмитро
Шабльовська Ангеліна

С получені Ш тат и
Аме рики

Керівник:

Пастернак
Володимир Володимирович

Спеціалізована школа
з поглибленим вивченням англійської мови №85
Гугуєв Антон
Пономарьов Іван
Лукавський Олександр
Кальян Олег
Адамян Маргарита

Керівник:

Бол іва ріанська
Рес публ іка Венесуела

Лис
Ольга Олексіївна

ЗНЗ „Фінансовий ліцей”
Курик Сергій
Гук Юлія
Вайскоп Єгор
Зарицька Євгенія
Яницька Каміла

Корол івство Ніде рланди
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Резнік
Олег Петрович
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Навчальний заклад „Європейський колегіум”
Глухова Ольга
Волянюк Софія
Давиденко Катерина
Шафран Олександра
Ценькуш Аліна

Керівник:

Канада

Арєхова
Олена Василівна

НВК №30 „ЕКОНАД”
Попов Дмитро
Ткаченко Данило
Богданова Ольга
Головатий Олег
Бучаєв Юсуп

Рес публ і ка Судан

Керівник:

Бочкарьова
Людмила Анатоліївна

Середня школа №186

С получене Корол івство
Великої Британії та
Північ ної І рландії

Ківарлідзе Георгій
Козік Софія
Гонська Ольга
Телька Марія
Ляховська Діна

Керівник:

Фролова
Алла Євгеніївна
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Модель ООН. Київ-2019
X регіональна конференція старшокласників

Середня школа №186
Скрипник Вікторія
Ткаченко Олександра
Фалько Дарина
Зікрань Мілад
Біленко Наталія

Феде ративна Рес публі ка
Німечч ина

ОН:
Модель О
Київ-2018

22

Керівник:

Кривошей
Вікторія Сергіївна
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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;
 слідкувати за чітким виконанням регламенту членами команди;
 надавати допомогу організаторам у вирішенні оперативних питань,
пов’язаних з роботою конференції.







Кожен делегат зобов’язаний:

завжди поважати рішення головуючого комітету;
виступати тільки з дозволу головуючого;
виступати стоячи;
закінчувати виступ на вимогу головуючого;
бути завжди ввічливим.

Дорогі друзі-делегати!
Організатори конференції сподіваються, що участь у роботі конференції
Модель ООН 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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