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Оргкомітет:
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 Координатор системи ООН і Постійний представник 
 Програми Розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані

Миколаївська міська рада 
 міський голова Сєнкевич О.Ф.

Київський ліцей бізнесу 
 директор Паращенко Л.І. 
 І заступник директора Нідзельська В.М., керівник міжнародної  
 програми „МодельООН” для школярів в Україні

Миколаївська Загальноосвітня Школа №1 імені Олега Ольжича 
 директор Заяць В.М. 
 учитель історії Матіюк І.Г. 
 заступник директора з виховної роботи Строїнова Г.В. 
 Президент учнівської Ольжичевої республіки Вервика Ренат

Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради 
 начальник управління Рябенко О.В.

Університет „КРОК”, 
 ректор Лаптєв С.М.

Організації-партнери:
Українська академія лідерства (УАЛ – Миколаїв)  

ГО „Агенція розвитку освітньої політики”
 голова правління Паращенко Л.І.

Слова подяки:
Висловлюємо щиру вдячність директорам закладів освіти, учителям-

керівникам команд-учасниць, учням та представникам батьківської громади, а 
також 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 – це міжнародна освітня програма, в ході 
якої імітуються засідання різних органів системи ООН. Це 
великі можливості для кожного учасника. Це захоплююча 
рольова гра-конференція, 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.

Модель ООН складається з трьох основних етапів:
 ¾ процес підготовки, пов’язаний із вивченням країн, які будуть 

представляти учасники;
 ¾ рольова гра, в ході якої кожен учасник презентує певну позицію: 

генерального секретаря, голови комітету, посла країни тощо;
 ¾ підбиття підсумків гри та набутого досвіду.

Цілі і завдання Моделі ООН: 

Виховні:
 ¾ виховання глобального мислення;
 ¾ виховання соціальної відповідальності;
 ¾ виховання толерантності;
 ¾ виховання почуття власної гідності і впевненості в собі.
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ЗУСИЛЛЯМИ

Цілі Моделі ООН:

Навчальні:
 ¾ вивчення історії, статуту, структури і основних напрямків діяльності ООН;
 ¾ знайомство з історією та культурою інших країн;
 ¾ засвоєння суспільно-політичної лексики і основ парламентської 

процедури, вдосконалення англійської мови;
 ¾ залучення уваги учасників до глобальних проблем людства.

Розвиваючі:
 ¾ розвиток навичок самоосвіти і роботи з носіями інформації;
 ¾ розвиток уміння застосовувати отримані знання, для вирішення 

практичних завдань;
 ¾ розвиток навичок взаємодії і праці в команді;
 ¾ вдосконалення уміння вирішувати конфліктні ситуації демократичним 

шляхом;
 ¾ 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”.
 � „Модель ООН. Київ-2019”. Тема: „Суверенітет, Партнерство, Розвиток  

для досягнення цілей сталого розвитку”.

Тема ХІ регіональної Київської та І-ої Миколаївської 
конференції старшокласників 

„Модель ООН – 2020” 28-29 лютого:

„СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ”
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Звернення від ініціаторів та організаторів „Моделі ООН” в Україні
Ось уже двадцять другий рік Київський 

ліцей бізнесу відкриває двері для вас – 
активних, цілеспрямованих старшокласників, 
які наважились уявити себе дипломатами 
найвищого рівня,  приймаючи важливі 
рішення за долю людства.

Понад двадцять років тому завдяки учням 
Київського ліцею бізнесу та за підтримки 
Представництва ООН в Україні міжнародна 
освітня програма „Модель ООН” була 
успішно започаткована в нашій країні.

За цей період неухильно зростала 
кількість причетних до МООН, змінювалися 
обличчя учасників і навчальні заклади, але 
одне залишається незмінним – ентузіазм, 
з яким ви приходите на конференцію, щоб 
зануритися у світ дипломатії та усвідомити 
основні  ціннос ті  ООН, серед яких: 
незастосування сили, мирне вирішення 
спорів, неприпустимість вторгнення 
на територію іншої держави, право на 
самовизначення і суверенітет.

С а м е  ц і  п р и н ц и п и  є  в а ж л и в о ю 
складовою виховання молодого покоління, 
яке має сприйняти і реалізувати Цілі 
сталого розвитку.

Т и с я ч і  с т а р ш о к л а с н и к і в  с т а л и 
учасниками МООН і здобули важливі вміння 
і навички: здатність ефективно взаємодіяти 
з людьми альтернативних думок і точок 
зору, проведення дебатів, досвід публічних 
виступів, уміння досягати консенсусу і 
відстоювати власну позицію.

П о ч и н а ю ч и  з  2 0 0 0  р . ,  с т в о р е н і 
Моделі по всій Україні.  Тепер ваша 
черга, миколаївці, започаткувати свою 
миколаївську Модель ООН.

Київська регіональна Модель ООН, а перед цим було проведено чотири 
Всеукраїнські, засвідчила впродовж цих 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.

Вітаємо вас, дорогі миколаївці, з відкриттям І-ої Моделі ООН і бажаємо плідної 
та конструктивної роботи впродовж ХІ регіональної та І-ої Миколаївської 
конференції „Модель ООН-2020” задля суверенітету, партнерства і розвитку в 
Україні та в усьому світі!

Людмила Іванівна Паращенко,  
д.держ.упр.,к.п.н., директор Київського 

ліцею бізнесу, координатор проекту МООН

Валентина Миколаївна Нідзельська,  
І-й заступник директора Київського ліцею 

бізнесу, керівник міжнародної програми 
„МодельООН” для школярів в Україні
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Звернення організаторів І-ої Миколаївської „Моделі ООН”
Юні Дипломати!
Миколаївська загальноосвітня школа № 1 

імені Олега Ольжича гостинно відчиняє двері 
вам – учасникам молодіжного зібрання – XI 
регіональної Київської та І Миколаївської 
конференції старшокласників «Модель ООН: 
Київ – Миколаїв – 2020»!

Учні нашої школи були учасниками багатьох 
молодіжних форумів по всій Україні. І ось, 
нарешті, «Модель ООН» завітала  й до нас, на 
Миколаївщину!

Ми пишаємося, що є організаторами 
цієї конференції. І двічі радіємо з того, що 
проводимо її разом із КИЇВСЬКИМ ЛІЦЕЄМ 
БІЗНЕСУ, який ще в 1998 році започаткував 
пров едення «Моделі  ООН» в Україні. 
Висловлюємо слова щирої вдячності дирекції, 
педагогічному й учнівському колективу 
цього освітнього закладу! Міцний фундамент 
дитячої дипломатії в дії є запорукою успішного 
майбут тя учнів –  свідомих грома дян 
незалежної Української держави  – це те, 
що єднає наші заклади! І саме «Модель 
ООН» – яскравий приклад можливостей для 
самоствердження й самореалізації молодого 
покоління демократичної України в новій 
демократичній школі! 

«Модель ООН» – це підґрунтя дипломатії. 
Делегати конференції виступають в ролі 
дипломатів, офіційних представників країн.

Модель ООН – це дружба, співпраця, 
талановиті й активні молоді люди, яким не 
байдуже наше майбутнє.

Впевнені, що саме тут, і саме сьогодні – на 
конференціях «Модель ООН» – народжується 
нове,  прогресивне покоління майбутніх 
політиків України та світу. Наше майбутнє – 
в надійних руках!

Сьогоднішнє зібрання є знаковим не лише 
тому, що вперше проходить у місті Миколаєві,  
але й тому, що об’єднало талановиту, розумну 
й креативну молодь Миколаївщини, Києва й 
Запоріжжя!

Тема конференції, яка проходить у рік 75-річчя Організації Об’єднаних Націй – 
«Спільне майбутнє – спільними зусиллями» по-особливому мобілізує нас усіх для 
того, щоб разом, спільними зусиллями ми зробили світ досконалішим, комфортним 
та безпечним! Світ, у якому пануватимуть лише добро, злагода й мир! 

Сподіваємось, що ваша плідна співпраця на конференції сприятиме прийняттю 
резолюцій щодо вирішення проблем, які сьогодні так хвилюють світову спільноту!

 Тож успіху вам, Юні Дипломати!

Володимир Михайлович Заяць,  
директор Миколаївської загальноосвітньої 

школи №1 імені Олега Ольжича, 
керівник І-ої Миколаївської конференції 

старшокласників 

Ігор Георгійович Матіюк,  
вчитель історії та суспільних дисциплін 
Миколаївської загальноосвітньої школи 

№1 імені Олега Ольжича, координатор І-ої 
Миколаївської конференції старшокласників 
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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 країни-
члени ООН. Для прийняття акту потребує більше ніж 50% голосів „за”, під час 
голосування країн.

Засади участі старшокласників:

Я – дипломат. Для чого це мені потрібно?
 9 Щоб ознайомитися з діяльністю Організації Об’єднаних Націй.
 9 Відчути себе відповідальним за вирішення глобальних проблем людства 

і своє власне майбутнє.
 9 Ознайомитися з позицією дипломата та політика.
 9 Сформувати навики комунікації (уміння слухати і бути почутим, при 

вирішенні конфліктних ситуацій).
 9 Розширити коло друзів і однодумців.

Що я буду вміти та знати після участі в конференції?
 9 Буду знати призначення Організації Об’єднаних Націй та чим вона 

займається.
 9 Відчую се бе відповіда льним з а вирішення проблеми,  яка 

обговорюватиметься в комітеті.
 9 Спробую зрозуміти роль дипломатії у вирішенні проблем людства.
 9 Ознайомлюся і зрозумію значення слів, із якими до цього мало 

зустрічався і розумів.
 9 Що я особисто можу зробити, захищаючи довкілля та права людини, 

зміцнюючи мир, ведучи здоровий спосіб життя.
 9 Наприкінці зрозумію, чи справді я можу бути дипломатом.



10

Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Клятва юного дипломата, 
учасника конференції „Модель ООН”

Я, _____________________________________________________________,
ПІБ

„Ми стоїмо на порозі десятиліття, 
яке буде мати вирішальне значення 
як для нинішнього, так і майбутніх 
поколінь людства і  для всього 
життя на цій планеті. Зробити 
його десятиліттям дій в інтересах 
сталого розвитку – це обов’язок 
міжнародної спільноти, який вона в 
змозі виконати”.

Антоніу Гутерриш, 
Генеральний секретар Організації 

Об’єднаних Націй

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.

28 лютого 2020 р.    _______________
       підпис
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

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 – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Регламент
28 лютого 

Миколаївська міська рада, 
Миколаївська загальноосвітня школа №1 імені Олега Ольжича

ХІ регіональна Київська та І Миколаївська 
конференція старшокласників 

«Модель ООН – 2020»
10.00 – 10.20 Реєстрація учасників

10.30 Урочисте відкриття конференції. Привітальні слова  
від організаторів

10.40 – 10.50 Олександр Сєнкевич, Миколаївський міський голова

10.50 – 11.05 Валентина Нідзельська, координатор проекту Модель ООН в 
Україні, перший заступник директора Київського ліцею бізнесу

11.05 – 11.10 Ганна Личко, начальник управління освіти Миколаївської 
міської ради

11.10 – 11.15 Олександр Рябенко, начальник управління молодіжної 
політики Миколаївської міської ради

11.15 – 11.20
Марина Курманська, учасник І Всеукраїнської конференції 
«Модель ООН», представник батьківської громади 
Миколаївської ЗОШ №1 імені Олега Ольжича

11.20 – 11.25
Володимир Заяць, керівник проекту Модель ООН  
в місті Миколаїв, директор Миколаївської загальноосвітньої 
школи №1 імені Олега Ольжича

11.25 – 12.30 Засідання Генеральної Асамблеї. Виголошення вступних 
промов послів країн-учасниць МООН

12.30 – 12.40 Установка на роботу на другу половину дня.
Робота продовжується  

в Миколаївській ЗОШ №1 імені Олега Ольжича
13.30 – 14.10 Обідня пауза.

14.10 – 14.30 Робота в комітетах (кабінети №№ 221, 222, 223, 224, 225) 
Знайомство. Ознайомлення із процедурою та регламентом роботи

14.30 – 15.30 Робота в комітетах. Виголошення політичних заяв
15.30 – 16.00 Робота в комітетах. Відкрита форма дебатів

16.00 – 16.10 Установка на другий день роботи
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

29 лютого
Миколаївська загальноосвітня школа №1 

імені Олега Ольжича

Продовження роботи ХІ регіональної Київської та І Миколаївської 
конференції старшокласників  

«Модель ООН – 2020»

10.00-10.10
Продовження роботи в комітетах. Ознайомлення із 
процедурою та регламентом

10.10-12.00
Робота в комітетах. Ознайомлення з проектом резолюції. 
Лобіювання. Формування письмових пропозицій до 
резолюцій

12.00-12.30 Обідня пауза

12.30-14.00 Робота в комітетах. Формування резолюції. Прийняття 
резолюцій

14.00-14.40 Засідання Генеральної Асамблеї. Представлення та 
прийняття резолюцій

14.40-15.30 Офіційне закриття конференції. 
Підбиття підсумків роботи

Модель ООН:

Київ-2019
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Виконавчий комітет XI регіональної Київської Моделі ООН 
забезпечують учні Київського ліцею бізнесу:

Генеральний секретар          Хіоро Гліб

Президент Генеральної Асамблеї        Фарващук Анна

  Головуючі  Геніш Ульяна
     Наседкіна Ельза

     Щава Катерина

Голови комітетів:
Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:

  Головуючі  Хомич Климентій
     Россол Юрій

     Малакова Ніколь

Комітет з економічних і фінансових питань:

  Головуючі  Муха Дмитро
     Боровик Марина

     Рябоволова Катерина

Комісія з прав людини:

  Головуючі  Демиденко Аріна
     Нігруца Дана

Комісія з охорони навколишнього середовища:

  Головуючі  Сиволожський Владислав
     Статник Ольга

Комітет із соціальних і гуманітарних питань:
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Виконавчий комітет І-ої Миколаївської Моделі ООН 
забезпечують учні Миколаївської Загальноосвітньої Школи №1  

імені Олега Ольжича:

Генеральний секретар          Вервика Ренат

Президент Генеральної Асамблеї        Чернов Тимофій

  Головуючі  Турчанінов Владислав
     Цема Ірина

Голови комітетів:
Комітет з питань роззброєння та міжнародної безпеки:

  Головуючі  Золотухіна Дар’я
     Кунічкіна Карина

Комітет з економічних і фінансових питань:

  Головуючі  Дубінецька Мирослава 
     Матвєєва Антоніна 

Комісія з прав людини:

  Головуючі  Мірошниченко Рада
     Курманська Аріна 

Комісія з охорони навколишнього середовища:

  Головуючі  Лещенко Ірина  
     Тейлор Анастасія

Комітет із соціальних і гуманітарних питань:
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Прес-центр
„Модель ООН” за традицією має власну газету, назву якій дали учні 

Київського ліцею бізнесу, – „Організатор Об’єднаних Новин”. Ви-
пуск нових номерів газети, організацію роботи прес-центру, ви-
давничої групи та групи технічної підтримки забезпечуватимуть 
учні ліцею бізнесу та Миколаївської Загальноосвітньої Школи №1  
імені Олега Ольжича.

Координатори роботи прес-центру: 

 Кузьменко Павло Борисович,  
 Київський ліцей бізнесу

 Шпаченко Антоніна Станіславівна,   
 Миколаївська ЗОШ №1 імені Олега Ольжича 

Склад прес-центру:

Головний редактор:
Кривко Анастасія, Київський ліцей бізнесу

Кореспондентська група:
Дика Єлизавета, координатор, Київський ліцей бізнесу
Кореспонденти – учні школи №1 імені Олега Ольжича, м. Миколаїв: 
Руденко Вікторія, Бондар Катерина, Топча Тетяна, Бандура Марія, 
Кононенко Діана

Фотокори:
Головко Андрій, Київський ліцей бізнесу
Черемнова Вікторія , Миколаївська ЗОШ №1 імені Олега Ольжича

Служба безпеки Моделі ООН:
Баляба Леонід, координатор, Київський ліцей бізнесу
Члени служби безпеки – учні школи №1 імені Олега Ольжича, м. Миколаїв:
Погребний Ілля, Зановський Кирило, Мазурик Максим, Григор’єв Олександр, 
Лінійчук Максим, Пазюк Валерій, Петіке Антон
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Питання, які обговорюватимуть учасники 
„Моделі ООН. Миколаїв-2020” для написання резолюцій

Комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки 
 9 Загроза міжнародному миру та безпеці: дії ООН.

Комітет з економічних і фінансових питань 
 9 Права інвалідів і всебічний облік інтересів інвалідів в процесі 

здійснення порядку денного цілей сталого розвитку на період  
до 2030 року.

Комітет із соціальних і гуманітарних питань 
 9 Проблема наркотиків та боротьба з нею.

Комісія з прав людини 
 9 Захист біженців, цивільних та зниклих без вести осіб під час  

збройних конфліктів.

Комісія з охорони навколишнього середовища 
 9 Охорона глобального клімату в інтересах сучасного та майбутніх 

поколінь.

Модель ООН:

Київ-2019
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Склад учасників конференції

Миколаївський класичний ліцей

Керівник:

Гудко Тетяна
Поверинова Олександра
Катанов Дмитро
Ясинська Ірина
Раджабова Ксенія

Форносова 
Белла МиколаївнаУкраїна

Миколаївська загальноосвітня школа № 42

Керівник:

Вахненко Дмитро
Бормотов Данило
Коновалова Дар’я
Юрчук Аліна
Волков Данило

Колода
Ірина Юріївна

Карпенко 
Олена Олександрівна

Грузія

Миколаївська загальноосвітня школа № 53

Директор:

Волчанський Максим
Демчук Кирило
Шпачинська Валерія
Суріна Ксенія
Козлова Ольга

Данилова 
Катерина Михайлівна

Ушакова 
Людмила Іванівна

Корол івство Нідерланди
Керівник:

Директор:

Вєднікова 
Олена Павлівна

Директор:
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Миколаївський юридичний ліцей

Миколаївська гімназія № 4 

Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса,  
м. Миколаїв

Дубачинський Андрій
Череповська Ксенія
Вахницька Олена
Дементьєва Анна
Раковцій Катерина

Аркуша 
Катерина Володимирівна

Керівник:

Керівник:

Вигорницький Сергій
Тараненко Андрій
Клімова Діана
Міщенко Данило
Самойленко Іван

Циганова 
Світлана Геннадіївна

Керівник:

Костюк Дмитро
Грінченко Софія
Калашнікова Юлія
Підгородинська Поліна
Трачова Маргарита

Лободовська 
Ірина Олександрівна

Японія

Корол івство Норвегія

Латвійська Республ іка

Борисовець 
Оксана Вікторівна

Директор:

Тубальцева 
Тетяна Олексіївна

Директор:

Бережний 
Сергій Васильович

Директор:
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Миколаївський національний університет  
імені В.О. Сухомлинського

Швейцарська 
Конфедерація

Сантар Руслана
Маснюк Владислав
Бєляєва Карина
Кучерявенко Давид
Обримба Євгеній

Новокостянтинівська ЗОШ Братської районної ради 
Миколаївської області

Керівник:

Воробйов Андрій
Солодуненко Віталій
Пахомова Альона
Форостенко Руслан
Лушпенко Валерія

Більченко 
Олена ВікторівнаРеспубл іка  Польща 

Керівник: Маринченко 
Ганна Миколаївна

Миколаївська гімназія № 41

Керівник:

Бурій Дар’я
Колосов Дмитро
Хворостянюк Ілля
Гапонов Денис
Савченко Микола

Мороз 
Антоніна Анатоліївна Французька Республ іка

Господаренко 
Оксана Валеріївна

Декан:

Масюта 
Людмила Юріївна

Директор:

Бачина 
Тетяна Іванівна

Директор:
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Миколаївський заклад загальної середньої освіти №29

Керівник:

Гайдай Руслан
Попик Дар’я
Раков Михайло
Шевчук Павло
Гайченко Максим

Мороз 
Євген ОлександровичРеспубл іка  Індія

Миколаївська загальноосвітня школа №40

Керівник:

Гавриленко Андрій
Стройнова Валерія
Могелевець Олександра
Могелевець Андрій
Кирлейза Олександра

Кучеренко 
Тетяна ОлександрівнаРеспубл іка  Судан

Миколаївський муніципальний колегіум  
імені Володимира Дмитровича Чайки

Керівник:

Гуденко Єгор 
Синєрук Максим
Ніколайчук Нікіта
Гук Вікторія
Ільницький Данііл

Погорєлова 
Наталя Олександрівна

Сполучене Корол івство 
Великої  Британії  та 

Північної  Ірландії

Липунова 
Тетяна Борисівна

Директор:

Грицюк 
Лариса Анатоліївна

Директор:

Січко 
Сергій Михайлович 

Директор:
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Миколаївська Загальноосвітня Школа №1  
імені Олега Ольжича

Салтовський Михайло
Мінаєв Олександр
Кашутіна Анна
Сурмілова Єлизавета
Лунгов Олександр

Федеративна Республ іка 
Н імеччина

Керівник: Матіюк 
Ігор Георгійович

Миколаївська гімназія № 2 

Сполучені  Штати 
Америки

Керівник:

Кіхтенко Андрій
Іванченко Богдан
Головченко Аліса
Єрусалимська Анастасія
Єрощев Дмитро

Раєвська 
Олена Володимирівна 

Миколаївська загальноосвітня школа №19

Керівник:

Погорелова Анастасія
Сар’ян Денис
Слободянюк Катерина
Кушнір Олександра
Пастушенко Валерія

Шутяк 
Матвій ІвановичКанада

Федоренко 
Володимир Олександрович

Директор:

Ільїн 
Олексій Олексійович

Директор:

Заяць 
Володимир Михайлович 
Директор:
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Національний університет кораблебудування  
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 міста Києва

Ліко-школа, м. Київ

Керівник:

Керівник:

Керівник:

Буянова Катерина 
Бараненко Таїсія
Калмацуй Анатолій
Ільницька Марія
Кравченко Анна

Романіва Анастасія
Коменяр Володимир
Бобровський Олександр
Мамушев Владислав
Кряжева Єлізавета

Логутов Іван
Чорний Антон
Манько Владислав
Мацуєв Ельдар
Безручко Ксенія
Кривда Ірина

Сікорський 
Олександр Петрович

Лис 
Ольга Олексіївна

Іващенко 
Олена Михайлівна

Фінляндська Республ іка

Республ іка  Кіпр

Південно-Африканська 
Республ іка

Трушляков 
Євгеній Іванович

Ректор:

Кухаревська 
Олена Володимирівна

Директор:

Федунова 
Тетяна Миколаївна

Директор:
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Модель ООН – 2020 
ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського м. Києва 
(спеціалізована школа №272)

Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №4

Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради  
та ПНЗ «Центр наукової-технічної творчості молоді «Політ»

Керівник:

Керівник:

Керівник:

Ткаченко Поліна
Сокол Олександр
Олейніков Роман
Прибора Артем
Холодна Анастасія

Старченко Аліна
Цвілюк Ольга
Степанова Поліна
Васьков Дмитро
Лук’яненко Інна

Бердник Марина
Лосева Віталіна
Колесник Мирослава
Журавльов Матвій
Ягудіна Моніка

Пасещенко 
Ганна Володимирівна

Купка 
Світлана Михайлівна

Черьомухіна 
Альона Олександрівна

Мексиканськ і  Сполучені 
Штати

Республ іка  Ірландія

Корол івство Іспанія

Кушнір 
Євген Семенович

Літкевич 
Алла Миколаївна

Ємельянова 
Галина Вікторівна

Директор:

Директор:

Директор:
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СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
рік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

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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ХІ регіональна Київська та І Миколаївська конференція старшокласниківрік

СПІЛЬНЕ
МАЙБУТНЄ–
СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

для нотаток





https://mun.lecos.org
https://mzoch1-olzhich.ucoz.ua
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