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Колонка головного редактора
Гра „Модель ООН.Київ-2014”… Кожен із нас по-різному розуміє значення цієї організації, залежно від світогляду та поглядів на сенс життя.
Проте всі ми згодні з тим, що така поважна міжнародна організація
має реально підтримувати мир і справедливість у всьому світі, а отже,
відносну безпеку й упереджувати ймовірність військових конфліктів і
виникнення «гарячих» точок на планеті. Вирішуючи дипломатичним
шляхом важливі проблеми, ми пізнаємо себе, ми віримо у власні сили.
Адже тільки виваженість й авторитетність найвищої міжнародної організації може вчасно сприяти розв’язанню непередбачуваних проблем без
застосування сили. І ось тут багато залежить від дипломатів: саме вони
є відображенням чеснот і принципів Організації Об’єднаних Націй. І
щоб у світі не з’являлася напруга й загрози треба, щоб там самовіддано
працювали справді освічені, добре поінформовані, здатні до негайного
реагування високопрофесійні фахівці.
На мою думку, ця гра-модель і «створює» таких людей. Вона надає
її учасникам безцінний досвід. Таким чином, вона зацікавлює молодь до пізнання сфери політики, змушує
думати раціонально. Та як ми би дізнавалися про всі рішення і дії, коли б не преса? З кожним роком вона
все більше і більше захоплює нашу свідомість і дуже важливо, щоб висвітлювалися події правдиво, адже
розповідаючи напівправду чи почасти відверту брехню, нечесні журналісти й репортери можуть зорганізувати інформаційні війни, які згодом можуть перейти у справжні!
Саме в ці дні нам випав шанс відчути на собі стихію журналістського буття – проникнутися відповідальністю і на який час стати реальним журналістом, редактором, оператором, фотокореспондентом... І я
перед собою поставила мету – як можна точніше передати вам усю важливу і цікаву інформацію без жодних
викривлень, адже від цього залежить ваше сприйняття різних деталей.
Таким чином, висвітлюючи роботу конференції, ми вчимося, ми самостійно торуємо дорогу в майбутню
професію.
Сивицька Лілія,
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їм жити в майбутньому світі, повному непередбачуваних викликів.
- Як можна залучати молодь до вирішення світових проблем?
- Не вагаючись, слід просто довірити вирішення цих
проблем молодим людям , одначе молодь має усвідомлювати відповідальність за прийняття цих рішень.
- Чи може МООН для старшокласників вплинути
на вибір майбутньої професії?
- Частково. Якщо ти хочеш стати в майбутньому
дипломатом, то тут ти зможеш відчути потрібно це
тобі чи ні, впораєшся чи не впораєшся і, врешті-решт,
зробити власний вибір.
Сивицька Лілія

Ярова Євгенія Валентинівна, начальник районного
відділу освіти Шевченківської в місті Києві районної
адміністрації
- Як на вашу думку, на скільки молодь впливає на
сьогоднішню політику?
- На мою думку, зараз головні рішення і приймає
молодь. Усе залежить від їхніх слів та дій, адже саме

ІЗ ВІТАЛЬНОГО СЛОВА Ярової Є. В.
Сьогоднішнє молоде покоління будує демократичну толерантну полікультурну Україну. Як прихильник позиції
«Живи і працюй в Україні!», звертаюся до Вас із проханням залишатися патріотами нашої держави, вірити в
життєдайну силу нашого народу, хоча усвідомлюю, що
дехто гадає, що легше кинути все, поїхати за кордон і
там будувати особисте життя. Знайте: саме Ви можете
здобувати нові знання тут, в Україні, бути потрібними
своїй Батьківщині, будувати заможну і квітучу державу.
Отже,друзі, до праці! Успів Вам! Я вірю у Вас!
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Інтерв’ю із Аташе з питань культури
Посольства Сполучених Штатів
Америки Андрю Полом
- Містер Пол, яке Ваше особисте ставлення до подій
сьогоднішнього дня в Україні?
- Мені пощастило бути очевидцем тих подій, які відбувалися протягом листопада - лютого. Я відстежував
їх за новинами українського телебачення, спілкувався з людьми. Упродовж цих місяців я помічав, як
змінювалося ставлення народу до влади, ситуації та
за можливими варіантами виходу з кризи. Я вражений хоробрістю людей, які захищали свої права, країну. Я глибоко співчуваю сім`ям загиблих та вірю, що
жертви не були даремними, що ті громадяни почали
прокладати шлях до нового етапу в історії України.
-Містер Пол, що ви можете порадити Україні у
нинішній складній ситуації ?
- Безумовно, увесь світ, та особливо Європа схвильовані подіями, що трапилися в Україні. Тому, на
мою думку, Україні потрібно активно продовжувати
співпрацю з такими організаціями як ООН, та приймати всю їхню допомогу.

співпраця може дати поштовхи безпечним шляхам
розвитку будь-якої сучасної країни. Тому молодь - це
наше майбутнє. Її свіжі ідеї та світосприйняття, безумовно, також є цікавими та корисними.
Олена Цимбаліст.
Переклад Марії Некрутенко

- На вашу думку, чи є важливою роль молоді в
управлінні державою?
- Я є прихильником так званої „ золотої середини”,
а саме: тісної співпраці досвідчених політиків та
громадських діячів з розумними та поміркованими
молодими дипломатами. Саме така наставницька

ІЗ ВІТАЛЬНОГО СЛОВА ПОСЛА США
Протягом цих трьох днів Ви отримаєте надзвичайний
досвід роботи. Ви зможете побачити наскільки ефективно (а може, й не зовсім) працює система Організації
Об’єднаних Націй і яким чином ця важлива політична
інституція впливає на долю народів світу.

Думки бувалих
Юна Шайхалієва, голова
Всеукраїнської асамблеї молоді

- Ми хотіли б дізнатися про
ваш власний досвід роботи в
моделі ООН.
- Мій перший досвід припав на
2004 рік. Модель-гра ООН перевернула мою свідомість, і якщо
раніше я не думала про політику,
то тепер я з задоволенням беру
участь в молодіжних конференціях, співпрацюю з громадськими
організаціями.
- Як ви вважаєте, наскільки
молодь зацікавлена політикою?
- Насправді, раніше молоді люди
не так були зацікавленими, та
Майдан допоміг їм прокинутися.
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Зараз вони є активними учасниками у вирішеннях проблем. І
головне - щоб цей запал не спав.
- А чи може молодь впоратись
з цими проблемами?
- Гадаю,що саме від їх, як від
майбутнього покоління залежить
те, якою буде наша майбутня держава, і як ми будемо далі розвиватися.
- Як ви вважаєте, наскільки дії
в Україні вплинули на весь світ?
- З одного погляду, мені приємно що Україна стала популярною, всі про неї тільки і говорять,
починаючи з Америки закінчуючи
Африкою,але не всі вони говорять
про неї у позитиві.
- Чи вважаєте ви, що Європа
дійсно допомагає вийти Україні
із конфлікту?
- Мені здається, що Європа могла
б саме зараз допомагати більше.
- А що ви думаєте про США? Як
вони допомагають Україні?
- Я вважаю, що Америка зацікавлена у тому, щоб Україна була
гарно розвиненою державою і була
разом із Європою.
- Чи не вважаєте, ви що Україна стала заручником політичного протистояння США і Росії?
- Дійсно, є така думка, що дві країни вирішили розібратися в своїх

стосунках на території нашої держави.
- Що ви прогнозуєте на
наступні 50 років?
- Я вважаю, що Україна зіткнеться
з питанням: “Як повернути Крим
до України?”Також я вірю, що вона
стане активним суб’єктом міжнародної політики, активним гравцем. Саме не об’єктом, а суб’єктом,
щоб керували не нею, а вона пропонувала правила гри.
Сивицька Лілія,
Марія Некрутенко

Організація Об’єднаних
Націй у цифрах і фактах
•ООН - лауреат Нобелівської
премії миру.
•Шістьма офіційними мовами
Організації Об’єднаних Націй є
англійська, французька, арабська,
китайська, російська та іспанська.
• Ун і в е р с и т е т О р г а н і з а ц і ї
Об’єднаних Націй знаходиться у
Токіо.
•Карта світу на прапорі ООН
зображена в полярній рівновіддаленій азимутальній проекції.
•Забезпечує продуктами харчування 108 мільйонів чоловік у 74
країнах.
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Посол Республіки Чехії в Україні
- Пане Посол, як ви сприймаєте останні події в
Україні?
- Ми щиро підтримуємо українців у їхньому прагненні жити в кращому суспільстві і зараз долучилися,
щоб Україна отримала значну закордонну допомогу
від Чехії. Ми не схвалюємо силу зброї, агресії, окупації, яку побачила світова спільнота в Криму. Ми
залишаємося прихильниками неухильного використання дипломатичних, мирних шляхів ,а силу варто
використовувати в крайніх випадках.
- Яке майбутнє може очікувати Україну?
- Усе залежить від вас. Якщо є бажання, ви зможете
побудувати таку країну, яку хочете. І Чехія надалі
підтримуватиме вас, всіх громадян України при
виконані необхідних умов для інтеграції до ЄС.
- Наразі,щоб ви могли б побажати учасникам
конференції МООН 2014?
- По-перше, щоб могли достойно знайти вихід із
будь-якої ситуації; по-друге, щоб вміли домовлятися
і мали успіх в тім, що ви робите; по-третє, щоб не
полишали своєї мети.
Сивицька Лілія,
Малаков Михайло

Федоровська Єлизавета, делегат Російської
Федерації, Скандинавська гімназія
- На вашу думку, як можна зацікавити молодь
до політики?
- По перше, через участь в МООН. Треба організовувати більше схожих конференцій. На власному
досвіді я побачила, як може змінитися думка про
політику в кращу сторону, через такі заходи.
- Я б хотіла б дізнатися вашу думку стосовно
найактуальнішої проблеми на сьогодні. Як ви
вважаєте, що є головною причиною дій в Україні?
- Моя думка (як людини, а не як делегата Російської Федерації), що головною причинною є сьогоднішня російська влада. Вона хоче повернути народи
в минуле, а з ними - землі СРСР.
- Повертаючись в минуле хочу нагадати, що
під час Будапештського саміту, Росія пообіцяла
гарантувати цілісність території України. Зараз
ми можемо побачити зворотну дію. Якими най-
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Організація Об’єднаних Націй у цифрах
і фактах
•Проводить вакцинацію 40 відсотків від загального
числа дітей у світі, щорічно рятуючи життя двох мільйонів чоловік.
•Надає допомогу 34 мільйонам біженців та осіб , що
рятуються від війни, голоду і переслідувань.
•Веде боротьбу зі зміною клімату і очолює щорічну
кампанію з висаджування одного мільярда дерев.
•Підтримує світ силами 116000 миротворців на
чотирьох континентах.
•Стежить за неухильним дотриманням прав
людини у світі.
•Здійснює збір гуманітарних коштів (7 мільярдів
доларів США) для надання допомоги постраждалим
від надзвичайних ситуацій.
•Сприяє забезпеченню загальної початкової освіти,
довівши частку учнів у країнах, що розвиваються до 88%.
•ООН має власну поштову службу, що випускає
поштові марки.
•У 2007 році ООН заснувала Міжнародний день
ненасильства, що відзначається в день народження
Махатми Ганді.
•Місії ООН підтримували такі відомі люди: Мати
Тереза, Боно, Анджеліна Джолі, принцеса Діана.
гіршими наслідками це може обернутися як для
України, так і для Росії?
- Найгірший ймовірний наслідок - це війна між
Україною і Росією. Але я дуже сподіваюся, що цього
не станеться, адже весь цвіт Української нації з середини листопада стояв за наше майбутнє, за права
людей, проти «законів диктатури», за усунення вже
минулої влади, і всі ці люди стануть на герць за свободу в війні з Росією!
- А як це може обернутись для інших країн?
- Росія захоче все більше і більше територій, захоплюючи їх не легітимними шляхом.
- Як на вашу думку, чи може в майбутньому
з’явитись Московський Майдан?
- Найголовніша різниця між українцями і руськими
- це дух, який присутній в кожному з нас. В українців є сильна спрага до свободи. Але нещодавно ми
побачили інших руських, які не піддалися московським новинам і вийшла не тільки заради підтримки
українців, а й для спроби показати владі, що вони не
хочуть жити й миритися з діями такого президента.
- Чи правильно я зрозуміла, що якщо «освітлювати» людей правдивою інформацією і не піддаватися брехні, то Майдан в Росії стане реальністю?
- Так, сьогодні дуже багато залежить від чесної,
незаангажованої преси й медіаресурсів Інтернету.
- Як ви вважаєте, якщо позбутися сьогоднішньої
кремлівської влади,чи можливим стане повернути дружбу між двома народами й довіру між
нашими країнами?
- Тільки з часом і через маленькі кроки. Пам’ять про
всіх загиблих і всі страждання й переживання залишиться назавжди, і сьогоднішні українці не забудуть
цього. Але справжні слова вибачення усе-таки мають
бути колись сказані . Такий в нас дух: чистий, справедливий і добрий до побратимів.
Сивицька Лілія,
Сивицький Євген
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Делегати цьогорічної Моделі ООН відрізняються
широким спектром думок, інтересів і підходів до
вирішення проблем України і світу. Наш пресцентр звернувся до учасників конференції із запитаннями:
1) Якими шансами має скористатися українська
молодь сьогодні?
2) Чому вас навчила підготовка до участі у
«Моделі ООН-2014» ?
Ось, які ми отримали відповіді:
Бахмач Марія
Республіка Індія (гімназія біотехнологій №177)
1. Українська молодь сьогодні має можливість
активно висловлювати власну життєву позицію,
яка, зокрема, стосується нашої країни, тож молодь не
повинна мовчати. «Свіжа кров» і ідеї здатні змінити
світ.
2. Готуючися до Моделі ООН, я навчилася чітко
формулювати власну політичну позицію, а також
відрізняти власні інтереси і позиції від позиції країни,
делегатом якої я виступаю на конференції.
Красніков Євгеній
Республіка Польща (гімназія №323)
1. Молодь сьогодні має чітко усвідомлювати ситуацію у світі та, керуючись своїми знаннями в галузі
міжнаціональних відносин, змушена робити правильний вибір на користь свого народу.
2. Підготовка до Моделі ООН-2014 навчила висловлюватися лаконічно, дипломатично. Завдяки Моделі
я більше вник у міжнародну ситуацію в світі.
Лісовська Ольга
Китайська Народна Республіка
(Український коледж ім. В.О. Сухомлинського)
1. Українська молодь сьогодні має шанс стати
новим, прогресивним успішним поколінням, яке
виведе свою країну на новий рівень життя.
2. Проявляти ініціативу, працювати у команді, знаУ цьому році нам випала нагода представляти одну
з найпотужніших та найбільш популярних країн світу.
Підготовка до участі в конференції від імені Сполучених Штатів Америки відразу здалася нам чимось
дуже важливим, неначе це праця всього життя, адже
ми мали зануритися у саму середину, в саме серце
маловідомої країни.
У процесі підготовки, ми дізналися багато цікавого
та корисного.
Але як все проходило?
По-перше, кожен із нас познайомився з системою
ООН, міжнародним правом і дипломатією зокрема.
По-друге, ми глибше ознайомилися з історією,
політикою, економікою та законами країни. Не було
ні дня, щоб хтось із нас не просидів кілька годин за
комп’ютером у пошуках статей та фактів.
І по-третє, дізналися про позицію нашої країни у
кожному з питань комітетів.
Звичайно, не обійшлося без допомоги та багатьох
слушних порад від учасників минулих конференцій.
Ми провели п’ять зустрічей з людьми, які вже пройшли цією стежкою, переймали їхній досвід, рішучість, знання.
Але, на превеликий жаль, цього року ми не мали
змоги поспілкуватися з представниками посольства
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ходити спільну мову і розвивати ідеї щодо подальшого
розвитку України.
Лапіна Єлізавета
Греція (Приватна школа «Афіни»)
1. Зараз, у такий складний для України час, молодь
повинна якомога більше висловлювати свою думку.
Наша думка має бути врахована при впровадженні
реформ.
Самсонова Олександра
Аргентинська Республіка
(гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова)
1. Ми, молоді, можемо змінити наше сьогодення
і зробити внесок у майбутнє. Ми маємо надію, що
рішення, які виробили сьогодні у комітетах під час
роботи молодіжного форуму «Україна, якої ми прагнемо», будуть відправлені до штаб-квартири ООН і
реально вплинуть на політиків.
2. Я навчилась правилам дипломатичної поведінки.
Тихоненко Діана
Республіка Індія (гімназія біотехнологій №177)
1. Українська молодь має сьогодні унікальний шанс
будувати суверенну і незалежну державу, що базується на демократичних засадах.
Онищук Каріна
Республіка Польща
(гімназія міжнародних відносин № 323)
1. Сьогодні на арену може вийти нове покоління
молодих політиків, які можуть стати рушійною силою
справді демократичних перетворень.
Джурик Юрій
Аргентинська Республіка
(гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова)
1. Ми отримали неабиякий шанс: нарешті молодь
може висловити свою власну позицію. Ми впевнені,
що будемо почуті.

США (гадаємо через ситуацію в нашій державі та у
зв’язку з перебуванням пана Гі Муна в Києві). Проте
на допомогу прийшов Київський Міжнародний Університет, з яким ми співпрацюємо більше 10 рокі,
магістри якого охоче відгукнулися на наше прохання
щодо консультації.
Якраз вони і зробили з нами, останній, головний,
завершаючий крок у підготовці до МООН та підтримали нас під час відкриття конференції.
Делегація США

Модель ООН. Київ-2014									
Ірена Кажанова.
Посол Королівства Нідерланди,Гуманітарна
гімназія «Гармонія».
- Чи сподобалася вам робота в комітетах?
- Так, мені сподобалося, ми обговорювали пропозиції, щодо освіти в Україні, у нас дуже окреслилося
коло багатьох цікавих ідей та пропозицій, які могли
би змінити в майбутньому українську освіту.
- Якою була ваша власна ідея?
- Я пропонувала, щоб змінили ставлення до міжнародних програм, тобто до програм за обміном. Я
вважаю, що це дуже допоможе покращити освіту в
Україні.
- Що ви очікуєте від сьогоднішнього дня?
- Я очікую, що влада зверне увагу на наші пропозиції і,що зміни згодом відбудуться, бо вони уже давно
назріли.
Сивицька Лілія, Марія Некрутенко
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Комаров Єгор,
делегат від Грузії,гімназія № 48
- Чи б хотіли б ви продовжувати працю дипломата?
- Так, заради цього ми сьогодні учасники.
- Як в майбутньому ви б могли допомогти країні,
беручи нині участь в МООН?
- Отримавши знання, ми переходимо в майбутнє
з досвідом вже розуміючи, які рішення правильні,
а які - ні.
- Як на вашу думку, чи може ця конференція сприяти вирішенню реальних проблем?
- Усе залежить від наших дій і нашої впертості (в
гарному сенсі). А ще хочеться вірити, що владі не байдужа молодь, і що вона прислухається до наших слів.
Сивицька Лілія,
Малаков Михайло

Враження від „Моделі ООН. Юніор-2014”

Модель ООН.
Юніор-2014
Майбутнє,
якого прагнемо ми

І конференція „Модель ООН. Юніор-2014” ”Майбутнє, якого
прагнемо ми” пройшла у Київському ліцею бізнесу 15 березня
2014р. Метою конференції було: ознайомити школярів, використовуючи ігрові технології, з діяльністю Міжнародної організації Об’єднаних Націй.; надати учням можливість відчути себе
відповідальними за вирішення глобальних проблем людства;
ознайомитися з позицією дипломата та політика; сформувати
навики комунікації (уміння слухати і бути почутим).

Наймолодші учасники конференції поділились з нами своїми враженнями.
Мені дуже сподобалася робота у грі «Модель ООН. Юніор», я отримав багато приємних вражень, працював із раніше незнайомими мені людьми, у мене тепер нові друзів, я дізнався багато цікавого, зокрема про
медицину в різних країнах світу, отримав перший досвід як дипломат, виконуючи обов’язки Посла Ізраїлю.
Гороховських Костянтин,
учень 8-го класу Київського ліцею бізнесу
Коли мені запропонували взяти участь у грі-моделі «ООН. ЮНІОР», я дуже вагався – йти чи не йти, трішки
навіть пошкодував, коли вже брав участь. Розумієте: так не хочеться їхати до школи у вихідний день. Я
вважав, що немає сенсу витрачати цілий вихідний, просидівши на конференції. Проте все трапилося інакше. У
процесі імітаційної гри я відчув себе справжнім дипломатом, ніби сам був присутнім на засіданні Генеральної
асамблеї ООН. Було цікаво спостерігати значущість
переговорного процесу. Ця подія та доброзичлива атмосфера залишили приємні враження.
Лиськов Іван,
учень 7-го класу Київського ліцею бізнесу
Я дуже був радий брати участь у такій грі, як «Модель
ООН. ЮНІОР». Для мене це стало нагодою спробувати
долучити себе до світу дипломатії. Я зрозумів, що
таке ООН і як працює ця організація. Інформація, яку
я отримав на цій конференції , дала можливість розширити мій світогляд, зрозуміти з якими світовими
проблемами зіштовхуються країни, які бувають шляхи
для мирного вирішення цих проблем та що слід зробити
для віднайдення консенсусу. Я зрозумів, як важливо налагодити партнерські зв’язки між країнами, уміти
дискутувати у різноманітних питаннях та знаходити компроміс у вирішенні складних проблем сучасності. Переконаний, що участь у цьому заході надасть мені важливого орієнтиру для подальшого вибору
професійного майбутнього.
Мельник В’ячеслав,
учень 8-го класу Київського ліцею бізнесу
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Коротко про головне

Комітет з охорони навколишнього середовища
Спочатку нашої роботи в комітетах одразу було
видно, хто з делегатів може зібрати усіх в одну коаліцію. Спікер нашого комітету Саманта Хьюз одразу
проявила свої лідерські здібності, чітко повідомивши
усім делегатам регламент, як треба звертатися один
до одного й що мають робити делегати. Після виголошення політичних заяв можна було відчути не
розуміння позиції Російської Федерації в середовищі
інших дипломатів. Загалом робота проходила спокійно, толерантно та з розумінням.

Модель ООН.
Київ-2014
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Казаров Олексій, спікер комітету економіки
та фінансів
Робота проходила у дружній обстановці. Комітет
дотримувався регламенту протягом всього дня.
Та, на жаль, при створенні коаліцій був помітний
невтішний конфлікт між Російською Федерацією
та Канадою. Варто виголосити велику повагу главам комітету, котрі не дозволяли конфлікту увійти
в стадію особливого загострення. І хоча конфлікти
інтересів завжди трапляються у світі, це не заважало
мирній та плідній праці в комітеті . Комітет злагоджено працював і створив проект до резолюції, в
якому прописані усі пропозиції. Непорозуміння не
завадили праці у комітеті й сприяли більш глибоким
дискусіям щодо пропозицій до резолюції.
Усі були МОЛОДЦІ!!!

Майбутнє,
якого прагнемо ми

Керівники прес-центру:
Берідзе Інна Вікторівна,
Дреботюк Микола Степанович

Журналісти:
Некрутенко Марія, Сивицький Євген,
Чередніченко Дарина, Малаков Михайло,
Цимбаліст Олена

Наша редакція:
Головний редактор –
Сивицька Лілія

Технічний супровід:
Ігнатюк Євген Ростиславович
Данчук Денис Олександрович

