
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 листопада – 29 листопада 2020 року на базі Скандинавської гімназії в онлайн 

форматі відбудеться ХII конференція «Всеукраїнська Модель ООН: Сканді - 2020». 

Модель ООН – це синтез науково-практичної конференції та гри освітнього характеру. Її 

учасники, імітуючи роботу різних органів ООН, виступають в ролі дипломатів. 

Дотримуючись правил процедури Організації, вони представляють інтереси різних країн, 

беруть участь в обговоренні проблем регіонів світу та пропонують шляхи їх вирішення. 

За 14 років «Модель ООН: Сканді» стала платформою, що об’єднує свідому та соціально 

активну молодь із середніх та вищих навчальних закладів України та інших країн. Дає 

можливість набувати лідерські, комунікативні, ораторські навички, працювати в команді, 

ухвалювати компромісні рішення, бути небайдужим до реалізації всіх Цілей Сталого 

Розвитку. 

У рамках проведення конференції ми регулярно співпрацюємо з представництвами 

органів ООН в Україні, посольствами багатьох країн світу, благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Восток-SOS», місією ОБСЄ в Україні та іншими суспільно-

політичними організаціями. Як партнери вони діляться досвідом, слухають молодь і чують 

її погляди на реальні світові проблеми. 

Темою «Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді – 2020» є «Роль Організації Об'єднаних 

Націй у формуванні та підтриманні нового світоустрою». 

На цьогорічній конференції «Всеукраїнська Модель ООН: Сканді - 2020» працюватимуть 

наступні комітети: 

1.  Генеральна Асамблея 

Переукладання договору з нерозповсюдження ядерної зброї 

2.  Програма розвитку ООН 

Визначення основних критеріїв впровадження реформи децентралізації 

3.  Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях 

Створення правової бази для діяльності приватних корпорацій з освоєння космосу 

4.  Світова Енергетична Рада 

Шляхи попередження енергетичної кризи та встановлення енергоефективності задля 

економічної безпеки світу 

5.  Програма ООН з навколишнього середовища 

Консолідація країн-учасниць ООН з вирішення питання щодо запобігання руйнації 

купола "Рунит" 

  

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію «Всеукраїнська Модель ООН: Сканді – 

2020» відбудеться в режимі онлайн на базі платформи Zoom, у зв’язку з чим з’являються 

нові особливості підготовки та роботи на конференції. 



  

Вимоги до учасників: 

•      Навчальний заклад має право зареєструвати лише одну команду для участі у 

«Всеукраїнській Моделі ООН: Сканді – 2020» (команди складаються з 5-ти учнів та одного 

керівника). 

•      Заявку навчального закладу  в реєстраційній формі на участь у конференції 

необхідно подати до 8 листопада 2020 року. 

•      Реєстрація здійснюється на офіційному веб-сайті “Всеукраїнської Моделі ООН: 

Сканді” з 23 жовтня 2020 року. 

•      Підготовчі консультації для делегатів відбуватимуться за розкладом, який буде 

визначено Президією кожного комітету. 

•      Один представник від команди готує вітальну промову на відкриття Генеральної 

Асамблеї англійською мовою (до 1 хв.). 

•      Кожен учасник готує політичну заяву, яка виголошується у комітетах. 

•      Реєстраційний внесок з делегата - 50 грн (подарунки, технічна підтримка заходу) 

необхідно сплатити до 8 листопада. 

•      Реєстраційний внесок приймається за наступними реквізитами для сплати: 5168 

7555 3280 3059 (одержувач - Бабик Світлана Вікторівна) 

•      При сплаті реєстраційного внеску команда зобов’язана вказати в призначенні 

платежу назву навчального закладу. У випадку отримання анонімних платежів, кошти 

будуть відправлені назад та реєстраційний внесок прийнято не буде. 

•      Команда буде офіційно зареєстрована для участі у «Всеукраїнській Моделі ООН: 

Сканді – 2020»  та отримає інформацію про подану країну тільки після сплати 

реєстраційного внеску. 

•      У випадку дострокового вичерпання наявної кількості країн – учасниць 

«Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді – 2020» реєстрація закривається. 

•     Офіційна мова  «Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді - 2020» - українська. 

•      За порушення Кодексу поведінки «Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді – 2020» 

делегат позбавляється права мати статус учасника. Реєстраційний внесок не 

повертається. 

  

Відповідальність за життя і здоров'я дітей несуть керівники команд. 

  

 



Куратори проекту: 

Плющевський Євгеній  

Тел: +38 (096) 30 27 201 

 

Бабик Катерина 

Тел: +38 (099) 253 94 84, +38 (067) 537 21 39 

  

Старшинова Катерина 

Тел: +38 (050) 382 25 15 

  

Мельник Наталія Володимирівна 

Тел: +38 (050) 355 26 13 

  

Глотова Єлизавета Антонівна 

Тел: +38 (050) 686 68 62 

  

Горбунова Єлизавета Володимирівна 

Тел: +38 (050) 712 21 58 

 


