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ЯК МИ ГОТУВАЛИСЯ...

Валентина Миколаївна Нідзельська, І-й 
заступник директора Київського ліцею 
бізнесу, керівник міжнародної програми 
„МодельООН” для школярів в Україні

Цьогоріч команда Київського ліцею бізнесу взяла 
участь в організації конференції „Моделі ООН”, яка 
буде проходити в Миколаєві. А як же ми готувалися 
до нашої першої виїзної конференції? 

Передусім важливо відмітити, що ліцеїсти були 
налаштовані на роботу, як ніколи. В режимі онлайн 
ми побудували комунікацію з нашими колегами з 
Миколаєва. Одна з наших головних цілей - поділи-
тися своїм багаторічним досвідом. Бо таким чином 
ми самі навчаємося тому, як правильно подавати 
інформацію, щоб її можна було використовувати 
надалі. 

Про різницю підготовки організації проєкту та 
його вплив на життя підлітка, детальніше розкаже 
Генеральний Секретар Гліб Хіоро:

- Глібе, Ви не перший раз займаєте серйозну посаду 
на „Моделі ООН”. Чи відрізняється підготовка до цьо-
горічної конференції від минулих?

- За час свого навчання я займав різноманітні 
позиції такі як посол, головуючий комітету та Гене-
ральний секретар. Особливість цьогорічної конфе-
ренції полягає в її організації в іншому місті, тим 
самим комунікація і робота між містами була усклад-
нена, але навіть в умовах онлайну та браку часу, ми 
впорались та ефективно працювали.

- Чи бачите Ви свою майбутню професію, що 
пов’язана з цією галуззю? 

- Довго думаючи й обираючи, я вирішив пов’язати 
своє життя з міжнародним правом. Моя мрія – пра-
цювати в арбітражному суді ООН. Тому, безумовно, 
треба починати працювати в ООН, розуміти схему 
роботи потрібно вже зараз, за допомогою таких «тре-
нажерів», як „Модель ООН”.

Інтерв’ю взяла:
Анастасія Кривко

- Що для Вас проєкт „Модель ООН”?
- Ви знаєте, коли людина вже 20 років 

в проєкті, то це вже, певно, її життя. Я 
завжди підтримую ініціативу молодих 
людей, мені завжди цікаво працювати з 
ними, вчитися у них, бо кожна конферен-
ція не схожа одна на одну. Можна сказати, 
що це примушує мене вчитися розуміти 
молоде покоління, їх проблеми, спілкува-
тися з ними щиро і відкрито.

- Розкажіть, будь ласка, як тривав про-
цес підготовки до конференції?

- Процес підготовки – це тривалий про-
цес. Спочатку ми знайомимося з поняттям 
Організація Об’єднаних Націй, чим вона 
займається, з якою метою вона створюва-
лась. Далі розбираємо дипломатичні інсти-
туції, де можна навчитися дипломатії, 
що таке професія дипломата, які якості 
і навички повинен мати дипломат. Після 
цього ми готуємо команду, кожен пише есе 
«Яку позицію я хотів би займати», щоб ми 
зрозуміли, в який комітет потрапить учень.

- Чи справдились ваші очікування від цьо-
горічної конференції?

- Так! Звісно, так! Мені здається, коли 
після повноцінного дня роботи наші дипло-
мати виходили,  посміхалися і говорили: «Я 
спробував!», «Я довів і знайшов однодум-
ців!» - справдилися всі очікування!

Інтерв’ю взяли: 
	 Жайворонок	Поліна	
										Шадріна	Софія	
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Володимир Михайлович Заяць, директор Миколаївської загально-
освітньої школи No1 імені Олега Ольжича, керівник І-ої Миколаїв-
ської конференціїстаршокласників

- Як ви ставитесь до того, що саме наша школа отримала 
право зустрічати гостей цьогоріч?
 - Звичайно ж позитивно! Ми доклали багато зусиль для того, 

щоб саме наша школа стала осередком конференції Модель 
ООН у південному регіоні. 

- Як наша школа готувалась до прийому гостей?
 - Ой, вам як, з самого початку розповісти? Було дійсно дуже 
багато всього зроблено, починаючи із організаційних момен-

тів і завершуючи програмою відкриття і засідання по групах 
відповідно до регламенту Організації Об'єднаних Націй. 

- Чи вважаєте ви проект Модель ООН перспективним?
 - Звісно! Якби він не був перспективним, то він би не існу-

вав в 
Україні ще з 1998-го року. 
- Чи вважаєте ви за потрібне, щоб наші учні надалі брали 

участь у цій конференції? 
- Звичайно. Я вважаю цю конференцію дуже гарною мож-

ливістю для учнів спробувати себе, свої сили. Можливо, хтось 
із наших учнів уже мріє стати дипломатом і представляти Україну за її межами, тому ця гра 
допоможе їм в цьому. 

Ігор Георгійович Матіюк, координатор І-ої Миколаївської конференції 
старшокласників

-Розкажіть, будь ласка, як тривав процес підготовки учнів до 
конференції?

-  Після того, як ми почали співпрацювати з Київським ліцеєм 
бізнесу, всі дії узгоджували разом. Перший етап – підготовка 
Генерального секретаря, Президента Генеральної Асамблеї Моделі 
ООН та голів комітету. Наша команда представлятиме Феде-
ративну Республіку Німеччину. Учні збирали інформацію про 
проблеми, що будуть обговорені в їх комітетах, про свою країну; 
складали документи, що будуть потрібні для роботи в комітеті.

-Коли і як ви вперше дізнались про Модель ООН? Чому вирішили 
взяти участь?

-  Про Модель ООН ми дізнались одними з перших в Україні 
в 1998 році. Ми були запрошені і брали участь в першій Всеу-
країнській конференції Модель ООН, організаторами якого були 
Київський ліцей бізнесу. З того часу наша школа щороку бере 
участь в цьому проекті і, до речі, єдина із шкіл у Миколаєві. А 
цього року ми є організаторами конференції.

-Які навички ви розвиваєте у собі та у вихованцях гуртка, готуючись до участі?
-  Модель ООН – це, перш за все, пізнавальна конференція, і, звичайно, учні під час підготовки 

розвивають в собі вміння працювати з різними джерелами інформації, створювати й опрацьо-
вувати дипломатичні документи. Вони вчаться критично мислити, вести дискусії, знаходити 
компроміси і приймати правильні рішення.
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Олександр Рябенко, начальник управління молодіжної
політики Миколаївської міської ради
- Чи можна назвати проєкт „Модель ООН” інсти-

тутом управління молоді?
- На мою думку, проєкт „МООН” - це чудова можли-

вість для молоді відчути себе у ролі людей, які мають 
вплив на життя якоїсь країни.  Сьогодні старшоклас-
ники активно впливають на суспільство в цілому. І 
в принципі ця ініціатива є дуже позитивною  для  
молодих людей,   для країни,  і для нашого міста 
Миколаєва зокрема.

- Як би ви змогли допомогти у проведенні подібних 
заходів?

- Ми активно допомагаємо. Цей проєкт було вису-
нуто на конкурс програм, які підтримуються за раху-
нок бюджетних коштів та був підтриманий нами. 
Були передані кошти на  харчування та проживання 
делегацій, що приїхали до нас із інших міст. Крім того, 
було надано приміщення Міської ради, хоча у цьому 
виникли деякі складнощі, але, як бачите, зараз ми 
знаходимося тут. Ми завжди намагаємось підтримати 
ініціативну і творчу молодь..

- Ваші побажання учасникам та організаторам 
„Моделі ООН -2020”?

- Я бажаю, щоб цей проєкт був неодноразовим. Він 
вперше проводиться у  Миколаєві, проте мені зда-
ється, що такі проєкти повинні відбуватися щороку. 

Бажаю, щоб він став традиційним  і щоб до нього 
долучалися якомога більше школярів із різних 
навчальних закладів.

ЧАС ДЛЯ СЕРЙОЗНИХ РОЗМОВ
Інтерв’ю з мером 

Інтерв’ю взяли: 
	 Жайворонок	Поліна	
										Шадріна	Софія	

Олександр Сєнкевич, Миколаївський міський голова
- Головною темою нашої зустрічі є Спільне майбутнє - спільними 

зусиллями. З яких питань до Вас звертається молодь міста? 
- Активні підлітки завжди приходять зі змістовими запитаннями, 

ідеями. Саме для цього ми створили Управління молодіжної полі-
тики, на чолі з Олександром Рябенко, куди молодь може звертатися.

 - Що Ви думаєте про цей захід, чи зможе „Модель ООН” зробити 
якісь зміни в світі? 

- Дуже добре, що саме „Модель ООН” займається питаннями 
молоді, бо питання світогляду повинні формуватися в людини з 
дитинства, і дуже важливо закласти фундамент правильного став-
лення до світу, а не лише до власних життєвих проблем, на яких 
людина може зациклитися і загубитися в них. 

- Чи готові ви ще раз приймати гостей і проводити „Модель
ООН” в Миколаєві? 
- Ми завжди раді гостям. Сподіваємося, що це перший із постійних 

наших таких проєктів. Я думаю, що в нас це в подальшому стане нормою і ми будемо частиною 
такого цікавого заходу як „Модель ООН”. 

- Що б Ви хотіли побажати учасникам конференції? 
 - Хотілось би, щоб учасники після цього заходу використали здобуті знання для розвитку нашої 

країни. Майбутнє нашої держави - це сьогоднішня молодь, яка має нові принципи. яка полишає 
принципи нерівності і будь-якого соціального приниження, залишає позаду, а думає лише про 
те, як зробити світ краще, необов’язково цілий світ, але як мінімум світ навколо себе.
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Ганна Личко, начальник управління освіти Миколаївської міської ради
 - На Вашу думку, як проєкт «Модель ООН» вплине на розвиток освіти 

Миколаєва?
- Насамперед хочу сказати, що «Модель ООН» вплине не тільки на 

освіту, а взагалі на самих учасників цього проєкту. Бо передусім освіта 
дає певні компетентності, а цей проєкт допоможе їх розвивати.

- Що Вас здивувало під час заходу?
- Мені дуже приємно, що учасники можуть вільно висловлювати свою 

думку та ведуть себе як справжні дипломати. Дуже приємно бачити 
таких старшокласників.

- Якщо б Ви були учасником конференції «Моделі ООН», у якому комі-
теті хотіли працювати? 

- Мені всі комітети цікаві, але, напевно, найцікавіше було б спробу-
вати свої сили в комітеті, присвяченому питанням миру.
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ДУМКИ УЧАСНИКІВ 

Гайченко Максим, учень Миколаївського закладу 
загальної середньої освіти № 29

- Яку країну ви представляєте?
- Республіку Індія.
- Ви є учасником «Моделі ООН-2020». Що ви 

хочете отримати від участі в цій конференції?
- Мені здається, що це є конференція, яка 

моделює певні політичні ідеї. Для мене, як для 
того, хто має досвід участі в подібних захо-
дах і хоче розвивати навички оратора, було б 
дуже цікаво спробувати себе в такій моделі. 
По-перше, я хочу більше дізнатися про ООН, 
по-друге, я виступаю першим. Це буде для мене 
дуже цікавий досвід. І, по-третє, навчитися 
переконувати й отримати досвід у питаннях, 
які розглядають комітети. 

- Цьогоріч політичні заяви побудовані на основі 
17 цілей сталого розвитку. Яку ціль вибрали 
саме Ви? Чому?

- Нашою ціллю сталого розвитку є «Відпові-
дальне споживання». Мені здається, що тема 
відповідального споживання є найактуальні-
шою на сьогодні тому, що ми щодня бачимо в 
новинах лісові пожежі, забруднення океанів 
людиною. Якщо ми не виправимо цю проблему, 
то наші діти не зможуть жити у розвиненій 
країні. 

Коменяр Володимир, учень Спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням англійської мови 
№ 85 м. Києва,  посол Республіки Кіпр

- Як ваша країна допомагає в реалізації про-
грами ООН? 

- Наша країна намагається відновити 16-ту 
ціль, мир та стабільність в регіоні повернення 
всіх національних територій острову Кіпр та 
відновлення миру та стабільності. 

- Яку ціль ви собі поставили на ці два дні?
 - Домовитися із країнами-союзниками Кіпру 

про допомогу знаходження тіл загиблих при 
воєнних діях з Туреччиною. 

- Чи вважаєте ви, що всі 17 цілей сталого 
розвитку однаково важливі?

- Звісно!Якщо ми усунемо хоч одну з них, то 
інші цілі будуть не важливі.

Інтерв’ю взяли: 
	 Жайворонок	Поліна
										Шадріна	Софія	
										Войхевич	Крістіна
										Бондар	Катерина	

Марина Курманська, учасник І Всеукраїнської конференції
«Модель ООН», представник батьківської громади
Миколаївської ЗОШ No1 імені Олега Ольжича
   - Ви були учасником першої Всеукраїнської конфе-

ренції „Модель ООН”. Чи можете ви пригадати ваші 
почуття в момент участі у заході?

   -Почуття були найкращі.  Ми тоді відкривали першу 
конференцію. Ближче ознайомилися зі структурою ООН, 
познайомилися особисто з представником Генеральної 
Асамблеї ООН. Багато політиків приїхало. У нас з’явилося 
багато друзів. Було дуже цікаво. Конференція тривала 
4 дні. Це були  дні плідної праці, насичені враженнями, 
емоціями.

- Як це бути мамою учасника Конференції?
- Це трохи несподівано, звичайно, що стільки років ця 

конференція існує. Вражає зацікавленість дітей та запал 
організаторів цих конференцій. Мені дуже приємно, що 
моя донька є учасником.

- Як, на Вашу думку, залучати батьків до участі в про-
єктах молоді?

-Коли батьки зрозуміють зацікавленість дітей проєктом, 
важливість тих проблем, які хочуть вирішувати діти, 
тоді справа стане спільною. Батьки мають зрозуміти, що 
молоде покоління прогресивне, і допомагати втілювати  
їхні ідеї в життя.не бійся змін, або твої 

мрії залишаться мріями
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Слободянюк Катерина, учениця Миколаївської загаль-
ноосвітної школи № 19, посол Канади

 - Яку проблему вирішує ваша країна? 
- Я буду вирішувати питання з фінансів. Ми 

будемо обговорювати , як допомогти людям з інва-
лідністю.

 - Для того, щоб виступити з політичною заявою 
та працювати в комітетах , треба було провести 
підготовку. Які складнощі у вас виникли під час під-
готовки до даного заходу? 

- Складність була в тому, що треба  дуже відпо-
відально поставитись під час підготовки до кон-
ференції. 

- Чи вважаєте ви, що всі цілі однаково важливі? 
- Так, тому що  коли ми об’єднаємо всі цілі,  то 

зможемо вирішити проблеми,  які є в кожній країні. 

НОВИНИ КОМІТЕТІВ 

Старченко Аліна, Бучанський НВК “ СЗОШ I - III ст. - ЗОШ I - III ст.” № 4, посол Республіки Ірландії
- Яку ціль Ви собі поставили на ці два дні? 
- Вирішити важливі світові проблеми та навчитись правильно формулювати думки.
- Чи вважаєте Ви, що всі цілі однаково важливі? 
- Звичайно, є більш масштабні цілі, проте всі вони потребують вирішення і є однаково важ-

ливими. Прикро, що не всі знають про 17 цілей сталого розвитку. Тому ми маємо робити пости 
у соціальних мережах, щоб молодь знала, за що саме варто переживати та робити перші кроки 
для світлого майбутнього.

- Ви є послом Республіки Ірландії на Моделі ООН-2020. Що Ви очікуєте від участі в даній кон-
ференції?

 - Я хочу отримати користь з комунікації з іншими представниками країн, знайти цікавих для 
мене людей.

Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки 

Комітет з економічних і фінансових питань 

Комісія з прав людини 

Комісія з охорони навколишнього середовища 

Комітет з соціальних і гуманітарних питань

„Ми більше обговорювали проблеми, що хвилюють послів, проблеми роззброєння, проблеми, що 
зумовлені терористичними угруповуванями”

„Ми обговорювали тему забезпечення та всебічного обліку прав та інтересів осіб із інвалід-
ністю... Ми вважаємо, актуальним і важливим було не лише обговорення того, як права та 

інтереси осіб з інвалідністю мають регулюватися, але і те, яким чином вони мають реально 
забезпечуватися.

„Ми обговорюємо захист цивільних та безвісти зниклих осіб під час воєнних конфліктів”

„У цьому році темою для міркування став клімат та його зміни, тому більшість послів 
висловлювались на тему глобального потепління та вимирання тварин”

 „У нашому комітеті була обговорена тема проблеми наркотиків та їх розповсюдження у 
країнах ООН та поза ними”
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