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Вимоги до 
кандидатів

 громадянство України

 вік 20-27 років

 високий рівень володіння 
англійською мовою (Upper 
Intermediate/Advanced)

 досвід у молодіжній сфері



Пакет 
документів

 Резюме (Resume/CV): обсяг - 1 сторінка

 Аплікаційна заявка (Application) 
http://bit.ly/3bwy3sm

 Реєстраційна форма (Google Form) 
http://forms.gle/Ky38z2VBrZGCwGng6

Всі документи заповнюються англійсько мовою. 

http://bit.ly/3bwy3sm
http://forms.gle/Ky38z2VBrZGCwGng6


Резюме

Структура резюме:

 First name Last name

 Phone, email

 Current Address

 Education

 Work Experience

Якщо у Вас немає досвіду роботи, але Ви проходили стажування
(навіть неоплачуване), включіть його до розділу Work
Experience.

Функціональні обов’язки та досягнення опишіть вживаючи
дієслова в Past Simple (напр., developed, organized, assisted,
expanded,тощо).

 Volunteer experience/Extracurricular activities

 Special accomplishments/Honors and Awards

 Skills: languages (TOEFL, DALF, DELE language certificates etc.,
IT literacy etc.)



Резюме

В розділі Languages зазначте рівень володіння 
мовами (українська та англійська обов’язкові). Якщо 
Ви маєте міжнародні сертифікати (TOEFL, IELTS, 
тощо), зазначте цю інформацію та бали. 

Якщо Ви не знаєте свого рівня англійської, пройдіть 
тест, напр. https://cutt.ly/gyLLoMd або https://cutt.ly/wyLLpFB

Якщо у Вас є релевантні нагороди та відзнаки, 
напишіть про них у розділі Honors and Awards.

Зверніть увагу, що для делегатів важливі зокрема такі 
навички та якості: cultural awareness, collaboration, 
communication, leadership, organizational, 
interpersonal skills, digital literacy.

https://cutt.ly/gyLLoMd
https://cutt.ly/wyLLpFB


Резюме

За цим посиланням Ви знайдете поради щодо складання 
резюме англійською мовою для студентів і випускників зі 
зразком резюме: https://cutt.ly/dyLK0cN

За цим посиланням Ви знайдете рекомендації щодо 
викладення досвіду волонтерської діяльності: 
https://zety.com/blog/volunteer-work-on-a-resume

https://cutt.ly/dyLK0cN
https://zety.com/blog/volunteer-work-on-a-resume


Аплікаційна 
заявка

Завантажте аплікаційну заявку та заповніть її.
В пунктах II, III, IV потрібно надати розгорнуту 
відповідь (написати коротке есе) на 250, 300 і 250 слів 
відповідно.

Для вдосконалення навичок письма скористайтесь 
безкоштовними онлайн-курсами:
• Getting Started with Essay Writing
https://cutt.ly/gyLLJpi
• Advanced Writing 
https://cutt.ly/kyLLJ5i

Зверніть увагу, що для делегатів дуже важливо мати 
добре розвинені навички письма. Тож аплікаційна 
заявка – це нагода якнайкраще продемонструвати ці 
навички.

https://cutt.ly/gyLLJpi
https://cutt.ly/kyLLJ5i


Аплікаційна 
заявка

Уважно ознайомтесь з цілями сталого розвитку

https://www.globalgoals.org/

Прочитайте Guide to Youth Delegates to the United Nations

https://cutt.ly/tyLCvpC Зокрема зверніть увагу на сторінку 

47: Україна відправляє молодіжних делегатів для участі в 

Третьому комітеті (соціальні, гуманітарні та культурні

питання), Молодіжному форумі ЕКОСОР та Комісії з 

соціального розвитку. 

Вивчіть інформацію про їхню діяльність, щоб переконатись, 

що Ваші цілі та пріоритети збігаються з пріоритетами цих

підрозділів. Це також допоможе Вам відповісти на питання

II, III, IV в аплікаційній заявці.

https://www.globalgoals.org/
https://cutt.ly/tyLCvpC


Аплікаційна 
заявка

• Commission for Social Development 

https://www.un.org/development/desa/dspd/2030agenda-sdgs.html

На цій сторінці Ви знайдете інформацію про
діяльність Комісії. Рекомендуємо звернути особливу
увагу на пункт SDGs and Social Development Issues.

• Social, Humanitarian & Cultural Issues (Third 
Committee)

https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml

На цій сторінці Ви знайдете перелік питань, які
обговорюються в Третьому комітеті.

https://www.un.org/development/desa/dspd/2030agenda-sdgs.html
https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml


Відео 
«Дію 
відповідально!»

В питанні І аплікаційної заявки потрібно навести посилання 
на Ваше 1-хвилинне відео англійською мовою в рамках 
конкурсу «Дію відповідально!». Уважно ознайомтесь з 
умовами конкурсу за посиланням (в яких соц. мережах 
потрібно опублікувати відео, який хештег поставити, який 
заголовок написати, тощо): 
https://m.facebook.com/ua.youthdelegate/posts/1882977661833674

Це приклад 1-хвилинної презентації бізнес-ідеї, одночасно 
покликаної вирішити соціальну проблему:

https://creativespark-bigidea.uk/finalists-2019/greendom/

https://m.facebook.com/ua.youthdelegate/posts/1882977661833674
https://creativespark-bigidea.uk/finalists-2019/greendom/


Відео 
«Дію 
відповідально!»

Якщо Ваша діяльність не настільки масштабна, як в
наведеному відео, все одно про неї варто розповісти.
Це можуть бути навіть повсякденні звички
(прикладом сприяння досягненню Цілі 15 «Захист
екосистем суші» є сортування сміття, відмова від
пластикової упаковки, збирання батарейок для
утилізації, прибирання в парках, зменшення обсягів
використання паперу, волонтерська допомога
притулкам для тварин, тощо).

На цьому сайті Ви знайдете перелік всіх ЦСР і
детальний опис повсякденних дій, які сприяють їх
досягненню (розділ Things to Do в описі кожної цілі):
https://www.globalgoals.org/

Головне – розкажіть про те, як Ви дієте для
досягнення певної цілі сталого розвитку, яка
актуальна для Вас і для тих підрозділів, у яких
представлені молодіжні делегати від України.

https://www.globalgoals.org/


Відео 
«Дію 
відповідально!»

Проаналізуйте структуру презентації в цьому відео:

https://creativespark-bigidea.uk/finalists-2019/greendom/

Ви можете використати подібну структуру для власного відео:

• Проблема (можна навести статистику, додати зображення, 
діаграми чи графіки, включити коротке відео з демонстрацією 
проблеми або розповісти емоційну історію).

• Ваш варіант вирішення проблеми. Можна просто розповісти, що 
Ви робите задля вирішення проблеми чи досягнення цілі, або 
проаналізувати інноваційність, креативність, ефективність 
Вашого підходу / масштабність і системність Вашої діяльності / 
потенціал для масштабування / прибутки (якщо Ви говорите про 
соціальне підприємництво), тощо.

• Ваші досягнення (статистика або конкретний приклад, як в 
наведеному відео)

• Заклик до дії (зверніться до глядачів із закликом діяти 
відповідально).

Приділіть увагу вимові та якості звуку. Також переконайтесь, що у 
вашій презентації немає помилок.

https://creativespark-bigidea.uk/finalists-2019/greendom/


Об’єднайте 
аплікаційну 
заявку і 
резюме в 
один pdf файл

 Збережіть заповнену аплікаційну форму у форматі pdf.

 Збережіть Ваше резюме у форматі pdf.

 Об’єднайте обидва файли (напр., можете скористатись 
сайтом https://www.ilovepdf.com/merge_pdf )

 Назвіть об’єднаний файл у форматі "LastName_FirstName
UN Youth Delegate Application 2020" та надішліть на адресу
ua.youthdelegate.un@gmail.com

 Також не забудьте заповнити реєстраційну форму (Google 
Form).

https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
mailto:ua.youthdelegate.un@gmail.com


Партнери 
програми

 Програму «Молодіжний делегат України до ООН»
фінансує Фонд родини Богдана Гаврилишина.

 Основними партнерами Фонду у реалізації 
програми виступають Міністерство молоді та 
спорту України та Міністерство закордонних справ 
України. Активну організаційну підтримку 
програмі надає українська громада у Нью-Йорку, 
особливо з боку партнера фонду – громадської 
організації Razom for Ukraine.

https://razomforukraine.org/


Ukrainian 
Youth 
Delegate to 
the UN

Заходь на сторінку 
Ukrainian Youth Delegate 

to the UN
у Facebook 

https://cutt.ly/ayLCXBF

Ознайомся з інформацією 
про конкурс на сайті 

Фонду Родини Богдана 
Гаврилишина

https://cutt.ly/fyLCLtr

https://cutt.ly/ayLCXBF
https://cutt.ly/fyLCLtr


Безкоштовна 
розмовна 
практика

Мережа центрів «Вікно в Америку» (спільний проект
Посольства США в Україні та обласних наукових
бібліотек) організовує безкоштовні віртуальні зустрічі з
американськими волонтерами у форматі розмовного
клубу. Якщо тобі не вистачає розмовної практики,
долучайся до наших клубів.

Контакти центрів можна знайти за посиланням:
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/window-america-
centers-uk/

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/window-america-centers-uk/


Безкоштовні 
курси

 Pronunciation

https://www.coursera.org/learn/tricky-american-english-
pronunciation

https://www.coursera.org/specializations/american-english-
pronunciation

 Grammar and Punctuation

https://www.coursera.org/specializations/advanced-grammar-
punctuation

 Writing

https://www.coursera.org/learn/writing-editing-words

https://cutt.ly/FyZcUwS

https://www.coursera.org/learn/tricky-american-english-pronunciation
https://www.coursera.org/specializations/american-english-pronunciation
https://www.coursera.org/specializations/advanced-grammar-punctuation
https://www.coursera.org/learn/writing-editing-words
https://cutt.ly/FyZcUwS

