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Модель ООН. Що це таке? Для чого вона була 
створена? Чому вона так важлива?

Модель ООН – це не просто гра. Це можливість 
згуртувати делегатів та послів від інших країн 
задля спільної мети. 

Хтось скаже, що це лише імітація дорослої 
роботи і буде правий. Але думка молоді повинна 
бути почута. Не потрібно нею нехтувати. Ми  - це 
майбутнє ООН – це універсальна міжнародна 
організація, створена з метою підтримки миру і 
міжнародної безпеки і розвитку співробітництва 
між державами. 

Беручи участь у Моделі, можна зрозуміти як 
складно домовлятись, враховуючи інтереси кож-
ного та нести відповідальність за прийняті резо-
люції. 

Модель ООН – це перша сходинка на шляху до 
миру. Це дружба континентів та культур. Те, що 
здається нездійсненним.

Теперев Гліб, 10 А клас, Президент 
Генеральної Асамблеї Моделі ООН

«Більше доблесті в тому, щоб словами вбивати війни, аніж залізом – людей» (Аврелій Августин)  
У цих словах закладено тлумачення поняття «дипломат». Дипломат – це найвправніший лицар, зброя якого 

– слово. Київський ліцей бізнесу – це своєрідна академія інтелектуального загартування, звідки виходять не 
просто випускники, а універсальні солдати життя, які не визнають поразок. Але перед тим, як стати таким 
воїном, ми постійно тренуємося, беремо участь у заходах загально управлінської підготовки, іграх, бізнес-
симуляторах. Найважливішою школою, де ми випробовуємо себе у ролі справжніх політиків, активно фор-
муємо власну громадянську позицію, поглиблюємо знання про геополітичну картину світу є «Модель ООН» 
– гра, де ліцеїсти можуть виступити у ролі дипломатів. Я переконаний, що неможливо створити успішний 
бізнес, якщо ти не маєш дипломатичних навичок та умінь налагоджувати контакти. Дипломат – це не про-
фесія, а стиль життя, це уміння знаходити компроміс, переконувати та доводити свою точку зору. 

Вперше я взяв участь в імітаційній грі «Модель ООН» у 8-му класі. Такий досвід для мене став новим, 
цікавим і доречним. Цей проект має майбутнє, адже проведення та участь у заходах такого формату допо-
магають набути сучасній молоді відповідних навичок та компетентностей, необхідних для подальшого 
успішного життя. Я раджу всім скористатися таким чудовим моментом, адже це нагода спробувати себе у 
сфері дипломатії, навчитися виголошувати політичні промови, розкрити свій потенціал як майбутніх управ-
лінців, бізнесменів чи політиків.

В’ячеслав Мельник, Генеральний секретар Виконавчого комітету МООН, 
учень 11-го класу Київського ліцею бізнесу 

Майбутнє світу у руках юних дипломатів 

Сьогодні Організація Об’єднаних Націй заслуговує нашої уваги, 
оскільки саме мирне майбуття пов’язується з цією міжнародною впли-
вовою організацією. Інструментами до миру і стабільності завжди була 
і є освіта, а також те, як діють люди і які вчинки вони роблять. Тому 
ми виховуємо молодь, яка у майбутньому зможе свідомо вирішувати 
глобальні проблеми та будувати правову, демократичну державу.

Паращенко Людмила Іванівна, д. держ. упр., к.п.н.., 
директор Київського ліцею бізнесу, керівник проекту «МООН»
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Інтерв’ю із Фіданян Оленою 
Григорівною, директором 

Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

- Чи вважаєте Ви такі заходи як Модель ООН 
необхідними для розвитку країни?

-Звісно! Ну а як може молодь без цього обходитися? 
Якщо ми хочемо бути цивілізованою країною, то змі-
нювати її повинна виключно молодь. Вона повинна 
виборювати своє право на незалежність, на мирне 
життя своєї країни, тому цьому треба навчати.

- Чи можуть такі заходи змінити щось в  нашій 
державі?

-Можуть, тому, що саме Вам творити країну. Я б 
тут застосувала дієслово доконаного виду. На мою 
думку, однозначно, це вплине на формування позиції 
та вміння її відстояти.

- Чи вважаєте Ви, що молодь сьогодні не приділяє 
достатньо уваги політичній ситуації?

- Ні, я так не вважаю. Настане час - будете форму-
вати і змінювати політичну ситуацію Ви. 

Напевно, в нашому житті є величезний рівень 
невдоволення політикою через надмірну цікавість.  

Коли наше суспільство відійде від величезної заці-
кавленості політикою, адже така надмірна увага є 
нездоровою, то Ви станете іншими політиками, Ви 
зможете працювати краще. 

 
- Що ви думаєте про освіту зараз в Україні? Чи 

відповідає вона європейському рівню? Чи потрібно 
дійсно щось змінювати, проводити реформи?

- Реформи потрібні однозначно, бо реформи зараз 
відбуваються в усіх європейських країнах. Одно-
значно потрібно змінюватися і нам, але не говорити, 
не заговорювати, як це роблять політики, а починати 
конкретні дії та зміни. До освіти України я ставлюся 
з повагою. Я дуже люблю слова Тараса Григоровича 
Шевченка: «І чужому научайтесь і свого не цурай-
тесь…». Жодну педагогічну методику неможливо 
застосувати для всіх однаково, так само не можна 
жодну освітню модель взяти з однієї країни і принести 
в іншу, бо ми - різні і в цьому наша краса.  

Думки бувалих
      Андрій Коломійчук, випус-

кник Київського ліцею бізнесу, 
багаторазовий учасник Моделі 
ООН 

Моделювання ООН дає учням 
безмежні можливості в реалізації 
себе як майбутнього політичного 
діяча та дипломата. Де ще учень 
8-11 класу зможе подискутувати 
на геополітичні теми, відсотуючи 
конкретну країну, практикуючи 
навички публічного виступу, пере-
конання, аналітичного мислення? 
Ми з Вами розуміємо, щоб дис-
кутувати та практикувати треба 
в країні, котру представляє учень 
ще й розібратися! І саме тут при-
хована ще одна перевага. Перевага 
в тому, що людина має можливість 
і великий стимул глибоко та сис-
темно проаналізувати політичну 
ситуацію країни, її стратегічні цілі 
та потреби. У житті без цього ніяк, 
бо людина має це вміти і вміти 
робити це професійно. Тому, на 
мою думку, модель ООН, це один з 
кращих тренажерів для досягнення 
успіху у житті. Якщо говорити 
про зацікавленість молоді полі-

тикою, то це, з одного боку, дуже 
просте запитання, але з іншого – 
це зовсім не так. Одна з дефіні-
цій слова «політика» – це певний 
напрям діяльності держави. А як 
ми можемо жити та розвиватися, 
не розуміючи, де ми опинимося 
завтра? Це ключове питання! 

З повагою, Андрій!

Богдан Салій, організатор та 
учасник міських, регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних 
моделей ООН, власник «Edelveys 
Beauty Group» 

Перш за все, участь у проекті 
дає нагоду не тільки побути на 
місці послів різних держав світу, 
зануритись у внутрішні та закор-
донні проблемі різних країн, але 
і знайти друзів, завести нові зна-
йомства. Окрім того, підготовка 
до самої моделі дуже дисциплінує, 
розвиває навички пошуку та ана-
лізу інформації, її статистичної 
оброки. Важливо зазначити, що 
під час самої гри учасники тре-
нують перш за все вміння почути 
своїх колег, а вже потім - донести 
свою інформацію. Сьогодні, це 

необхідна навичка для політиків, 
бізнесменів, вчителів тощо. Осно-
вна мета МООН - навчити не чути, 
а слухати, аналізувати, знаходити 
компроміс та просувати свою ідею. 
Окрім того, участь у моделі дасть 
шанс покращити ораторські зді-
бності, додає досвіду виступати 
перед великою аудиторією. 

Богдан Салій.

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 рівновідда-
леній азимутальній проекції.

•Забезпечує продуктами харчу-
вання108 мільйонів чоловік у 74 
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Серед високоповажних гостей VIII регіональної 
конференції Модель ООН «Майбутнє, якого праг-
немо ми! 2017 – рік миру і порозуміння», велику 
увагу учасників заходу привернув український 
дипломат, міністр закордонних справ України 
(2007-2009), Надзвичайний і Повноважний Посол 
України (1996) Огризко Володимир Станіславо-
вич, який з радістю відповідав на всі запитання 
молоді. 

Обговорюючи політичну ситуацію в Україні та світі, 
Володимир Станіславович підкреслив, що правильна 
зовнішньополітична діяльність України та успіх у 
проведенні реформ зробить нашу державу успішною, 
що є катастрофою для Російської Федерації. Саме 
від молоді, яка в майбутньому буде керувати нашою 
державою залежить успіх. «Набирайтеся знань, кри-
тично думайте та оцінюйте!» - з таким закликом 
Володимир Станіславович звернувся до учасників 
конференції. Адже молодь повинна бути стійкою до 
пропаганди, яка лунає з вуст псевдожурналістів таких 
телеканалів як «Russia Today». 

Необхідним та корисним для учасників Моделі 

ООН було почути інформацію про те, що означає 
бути дипломатом? «Дипломати - це воєнні словесної 
битви» - без перебільшення зазначив пан Володимир, 
а також наголосив, що без знання іноземних мов 
шлях у політику сьогодні є вкрай складним, отож 
знову згадуємо народну мудрість: «Скільки мов ти 
знаєш – стільки разів ти людина!». 

«Хочеш щось змінити – починай з себе» - такими 
словами закінчив свою промову Володимир Станісла-
вович, наголосивши, що завжди спершу варто замис-
литися над тим, що ми самі робимо заради нашого 
благополуччя та успішного розвитку. 

Вітальне слово представника УВКБ 
ООН в Україні пана Пабло Матеу 

Мені дуже приємно представляти Організацію 
Об’єднаних Націй в Україні, брати участь у відкритті 
VIII регіональної конференції Модель ООН «Майбутнє, 
якого прагнемо ми! 2017 – рік миру і порозуміння» 
та бачити таку велику кількість молодих людей, які 
зацікавлені й активно беруть участь у таких заходах. 

Як один з учасників Організації Об’єднаних Націй, 
Україна зробила дуже вагомий внесок у розбудову 
миру, зокрема, брала участь у декількох місіях ООН в 
багатьох конфліктних країнах.  

Сьогодні Україна сама опинилася у дуже складній 
ситуації. 16 агентів ООН надають свою підтримку 
Україні у сфері прав людини, розбудові миру, здій-
снення реформ та у гуманітарному напрямку. 

Не дивлячись на складність ситуації, я залишаюсь 
оптимістом щодо майбутнього України. Люди, які присутні зараз тут - це саме те покоління, що зможе роз-
будувати мир не тільки у своїй країні, а й у всьому світі.  Молоді люди – це не просто лідери завтрашнього 
дня, вони є лідерами сьогодення. Ви представляєте ту частину молоді, яка є свідомою і здатною до вирішення 
глобальних проблем. 

Організація Об’єднаних Націй у цифрах  
і фактах

•Проводить вакцинацію 40 відсотків від загального 
числа дітей у світі, щорічно рятуючи життя двох міль-
йонів 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.
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Інтерв’ю у Подлєсної  Світлани 
Сергіївни, президента  Міжнародного 
бізнес об’єднання 

- Яке Ваше особисте ставлення до таких заходів 
як Модель ООН?  

- Все, що зараз відбувається на рівні нашої держави, 
для молоді є актуальним, новим, розвиваючим, бага-
тогранним. Особливо, якщо ми з вами спрямовані 
до Європи. 

Чим більше інформації, знань, нових ідей і проектів 
для молоді - тим молодь буде прогресивнішою. Саме 
тому, всі конференції, конгреси, засідання є такими 
необхідними. 

- Чи достатня кількість уваги приділяється 
політиці з боку молоді?

- Чи достатньо? - Не думаю. Однак, на мою думку, 
молодь повинна більше розвиватися і отримувати 
знання у тій сфері, яка їм близька і потрібна, а вже 
по закінченню навчання заглиблюватися у політику. 
Молодь повинна розуміти, що відбувається в країні, 
але, мабуть, не настільки глибоко, як самі політики. 

Враження
Участь у організації Моделі ООН для мене був справ-

жнім викликом. Насправді, це виклик для кожного. 
Ви тільки уявіть - з усієї України приїхали найамбіт-
ніші учні різних навчальних закладів, лідери! Мені 
довелось попрацювати в комітеті екології і скажу 
Вам, що ми, не дивлячись на різницю позицій та 
точок зору, таки дійшли згоди. Наш комітет був єди-
ним, який підготував результат і дійшов згоди по всіх 
гострих питаннях.

Ситуація в нашій країні не залишає байдужим 
нікого. Особливо це стосується молоді. Політика 
зараз всюди, тому я в вважаю, що молодь просто не 
може залишатися осторонь в цьому питанні.

Майбутнє України будуємо ми самі! Все в наших 
руках. Кожна людина відповідає за те, яким воно 
буде. Головне, щоб кожен це розумів і не думав, що 
від нього нічого не залежить.

Олена Дудник, заступник директора з юридичних 
питань ТОВ «ТД «Георгіївський»

-Чи вважаєте Ви 
подібні заходи необ-
хідними? Чи можуть 
вони практично щось 
змінити? І що це дає 
молоді?

-Такі заходи є вкрай 
важливими! Молодь 
вчиться бути політи-
ками та розуміти роль 

і концепцію роботи ООН. 
-Як Ви вважаєте, сьогодні молодь достатньо 

приділяє уваги політиці та ситуації в Україні?
-На жаль, не зовсім так, як хотілося б… Молодь – 

це майбутнє будь-якої держави та суспільства, тому, 
навчаючи та виховуючи з дитинства толерантність, 
ми можемо розраховувати на подальший розвиток 
будь-якої держави та нації. 

Саїд Саллям, кардіохірург, 
директор ICF

- Даріє, як Ви вважаєте, чи може Модель ООН 
щось змінити у світі?

- Так, на Моделі ООН приділяється увага багатьом 
питанням глобального масштабу, які є досить акту-
альними сьогодні. Я вважаю, що такі заходи є досить 
корисними для сучасної молоді, бо це дуже гарний 
крок до відповідального життя, де потрібно вирішу-
вати серйозні питання. 

- У якому комітеті Ви працюєте?
- Я представляю комітет з питань роззброєння та 

вивчення міжнародних конфліктів. Ми працюємо над 
тим, щоб знайти шлях порозуміння та вирішення кон-
фліктів у світі, що сприяють військовим діям. Наша 
ціль – мир у всьому світі.
Дарія, представник комітету з питань роззброєння та 

вивчення міжнародних конфліктів 

- Яку роль Ви виконуєте у Моделі ООН?
- Моя функція - керівник Моделі ООН з першої кон-

ференції, що відбулася 2004 року. Кожного року ми 
беремо участь у цьому проекті, оскільки він справді 
гідний уваги. 

- Яку користь, на Ваш погляд, може принести 
Модель ООН?

- Модель ООН – це дуже корисний захід для сучасної 
молоді. По-перше, цей проект розширює світогляд, 
по-друге, тут навчаються переконувати, відстоювати 
свою точку зору, сперечатися, але робити це на дуже 
високому толерантному рівні. Молодь повинна розу-
міти ті політичні процеси, що відбуваються. 

Наталя Голод, 
керівник делегації від Королівства Швеція, 
вчитель гімназії НПУ ім. М.П. Драгоманова 
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