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ШКОЛА ЮНИХ ДИПЛОМАТІВ
ШЛЯХ ДО УСПІХУ

- Розкажіть про проект 
Школа юних дипломатів. 

Школа юних дипломатів - 
це новий напрям в нашому 
ліцеї. Ми часто задумува-
лись над тим, якою має бути 
підготовка до конференції 
Модель ООН та вступу до 
нашого ліцею. Школа юних 
дипломатів створена для 
того, щоб ближче познайо-
митися з майбутніми ліцеїс-
тами, розкрити їхні здібності 
і показати цінності нашого 
закладу освіти. Для ліцеїста 
цей проект - це тренажер, 
управлінська практика, 
розвиток, вміння ділитися 
своїм досвідом та нави-
чками. Я можу не хвилюва-
тися за організацію проектів 
з такими помічниками! 

- Що Ви можете сказати 
про цьогорічну роботу учас-
ників? 

Я щаслива, бо в цьому році 
прийшли чудові підлітки, які 
вміють слухати, розуміють 
важливість роботи. Мене 
приємно вразило те, що біль-
шість учасників сказали, що 
люблять читати, займаються 
спортом. Ми раді бачити 
таких активних і відпо-
відальних учнів у нашому 
Київському ліцеї бізнесу! 

Інтерв’ю взяли: 
	 Анастасія	Кривко,	
	 Марія	Пеклін,	
	 Єлизавета	Дика

В а л е н т и н а  Н і д з е л ь с ь к а ,  
координатор проекту „Модель 
ООН”, заступник директора Ліцею 
бізнесу

ВРАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Школа юних дипломатів - це місце, де ми отримуємо 

інструменти і навички для ефективного спілкування. 
Також, тут можна навчитися вирішувати суперечливі 
питання, домовлятися з опонентами - навчитися кон-
сенсусу. 

В цьому році до Київського ліцею бізнесу завітала велика 
кількість дітей для участі у „Школі юного дипломата” і 
VI конференції „Модель ООН. Юніор 2019”. Класно, що 
наприкінці модулю учасники стали однією дружньою 
командою. 

Молодь повинна усвідомити, що від неї залежить наше 
майбутнє. Саме такі заходи, як МООН допомогають зро-
зуміти дітям їх роль в суспільстві й те, що думка кожного 
є дуже важливою. 

У нас попереду багато спільної роботи, яку ми зможемо 
виконати, тільки якщо кожен з нас буде відповідальним 
і розумітиме важливість своїх дій! Навіть маленькі кроки 
приносять позитивні зміни у світ, в нашу школу, місто, 
країну.

Анастасія Кривко



11 травня 2019 року      Модель ООН. Юніор-2019

3https://mun.lecos.org

Даша Медвідь, учасниця „Школи юних дипломатів” та 
МООН. Юніор 2019.

Беручи участь у Школі юних дипломатів я навчилась 
доносити інформацію до публіки. Тут можна отримати 
вміння комунікувати з іншими та розвинути впевне-
ність у собі. 

Зараз я можу відкрито донести свою думку, вільно 
вести бесіду. Тепер я знаю як саме треба використо-
вувати жести під час доповіді. 

Остап Маличкович, учасник „Школи юних 
дипломатів” та МООН. Юніор 2019.

- Які враження від спільної роботи?
- Мені все подобається. Робота про-

ходить злагоджено, ми опрацьовуємо 
тексти, дізнаємося різноманітну інфор-
мацію про ООН. Зрозумів, що якщо ти 
взявся за роботу, то треба любити її і 
виконати до кінця.

Вікторія Кравченко, учасниця „Школи юних дипломатів” та МООН. Юніор 2019.
- Яке ваше загальне враження від роботи протягом тижня в Київському ліцеї бізнесу? 
Я впевнилась, що можу складати змістовні доповіді. Ця школа навчила мене тому, що не треба 

боятися публіки. Спочатку мені було дуже складно, бо я не звикла до такої робочої атмосфери. 
Але потім у нас було завдання, завдяки якому я використала своє креативне мислення, після чого 
мені стало легше і я зрозуміла, що це місце для мене.

Іван Огородник, учасник „Школи юних 
дипломатів” та МООН. Юніор 2019.

-Що нового ти дізнався беручи участь 
у Моделі ООН? 

-Я дізнався про те, як це бути диплома-
том і чим займаються люди цієї професії.  

Я вперше спробував виступити 
публічно, відчув себе в ролі дипломата. 

Тимофій Жежера, учасник „Школи юних дипломатів” та 
МООН. Юніор 2019, представник Грузії. 

Я зрозумів чим займається така організація як ООН. 
Більше того, представляючи Грузію, я озвучив свою 
резулюцію, яка, сподіваюсь, буде підтримана. 

МОДЕЛЬ ООН. ЮНІОР 2019
ВРАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інтерв’ю взяли: 
	 Анастасія	Кривко,	
	 Марія	Пеклін,	
	 Єлизавета	Дика
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1. Де розміщена штаб-квартира ООН?
	 •	Брюссель,	Бельгія
	 •	Берлін,	Німеччина
	 •	Нью-Йорк,	США
2. Група дипломатів, що представляє  

інтереси певної країни називається:
	 •	Команда	послів
	 •	Делегація
	 •	Дипломати	країни
3. Членами ООН є … країни.
 • 193
 • 175
 • 140
4. Абревіатура ООН англійською:
 • OON
 • UN
 • OUN

відповіді тут;) 

5. Коли було засновано Організацію Об’єднаних Націй?
 • 1986
 • 1945
 • 1916
6. Яка мова не є однією з офіційних мов ООН?
	 •	Російська
	 •	Арабська
	 •	Німецька


