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ПОШУК РОБОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЗЮМЕ 

 

Загальні вимоги до написання резюме. Його ще називають CV (з 

латини – лінія життя). Це аркуш паперу, що стає надзвичайно важливим у 

процесі пошуку роботи. Тому й з’ясуємо грунтовніше як його писати і 

шукати за його допомогою роботу.  

Вашого потенційного роботодавця майже не цікавить, де і як Ви 

вчились, а те, що Ви вмієте робити.  Саме це він і зіставлятиме з тим, що Вам 

необхідно буде робити на робочому місці. І тут не стільки суттєвим є 

наявність великого досвіду роботи.  

Складене резюме визначає, відбудеться чи ні у Вас зустріч із людиною, 

яка займається добором кандидатів на вакансію, що Вас зацікавила. Вибір 

між ―мені шкода‖, ―мені шкода, але матиму на увазі‖ і ―запрошую на зустріч‖ 

може бути зроблений за максимально короткий термін – два-три десятка 

секунд! Ви  можете допомогти зробити цей вибір на Вашу користь. Тому 

резюме треба скласти правильно.  

Хоча єдиного зразка резюме нема, але практика його складання і 

застосування свідчить про наявність головних розділів, за якими його 

доцільно писати. Дуже важливо: воно має бути структурованим, оформленим 

у діловому стилі й написаним без граматичних помилок. 

Наведемо декілька типових помилок при складанні резюме: 

 Надто об'ємне резюме.  

 Рукописне резюме.  

 Резюме зі зайвою інформацією.  

 Резюме, що є випискою з трудової книжки.  

 Недбало і безграмотно складені резюме.  

 Не використовуйте знаменника "Я". 

 Не вводьте у резюме Ваші фізичні дані. 

 Не наклеюйте на резюме свою фотографію (особливо "гарно" 

виглядатимете, якщо перешлете резюме  факсом).  
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 Не пишіть у резюме причини звільнення з роботи. 

 Не виносьте у резюме вимоги до зарплати 

 Недоречно називати імена людей, які могли б дати Вам 

рекомендацію (але список таких людей підготуйте, щоби мати на співбесіду, 

при цьому попередньо поговоріть із ними і заручіться їхньою підтримкою). 

Види резюме. Резюме є двох типів – хронологічні та професійні.  

У хронологічному резюме особливу увагу звертають на досвід роботи 

і досягнення на конкретних місцях. Таке резюме доцільно складати 

претендентам із солідним та успішним досвідом роботи.  

 

ЗАГАЛЬНА ФОРМА ХРОНОЛОГІЧНОГО РЕЗЮМЕ 

П. І. П. 

Контакти (адреса, телефон, e-mail). 

Мета (на яку посаду претендуєте). 

Кваліфікація (опис кваліфікації і якостей, необхідних для конкретної 

посади). 

Досвід роботи (у зворотному хронологічному порядку, починаючи з 

останнього, вказуючи місця роботи, посади, виконувану роботу і 

досягнення). 

Освіта і тренінги (у зворотному хронологічному порядку перечислити місця 

навчання, отримані спеціальності, ступені). 

Додаткова інформація (тут слід вказати все, що може створити враження 

у роботодавця і переконати у Вашій відповідності посаді, на яку Ви 

претендуєте. Наприклад: знання комп'ютера, швидкість набору тексту, 

членство в об'єднаннях професіоналів у певній галузі). 

Хобі й особисту мету (хобі може співпасти з хобі роботодавця чи 

продемонструвати рису характеру, корисну для виконання роботи, те саме 

стосується і особистої мети). 
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Професійне резюме спрямоване на роз'яснення професійних 

здібностей, знань та інших якостей претендента. Таке резюме можна писати 

претендентам із невеликим досвідом роботи, без досвіду, але хорошою  

освітою. Складання згаданого резюме можливе, якщо Ви бажаєте отримати 

посаду, на котрій не працювали раніше, але чітко уявляєте собі функції, чи, 

може, виконували їх за сумісництвом. Окрім того, за обсягом резюме не 

може перевищувати двох сторінок.  

ЗАГАЛЬНА ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО РЕЗЮМЕ 

 

П. І. П. 

Контакти (адреса, телефон, e-mail). 

Мета (на яку посаду претендуєте). 

Кваліфікація (слід детальніше, ніж у хронологічному резюме,  викласти 

дані про кваліфікації). 

Досвід роботи (вказати не місця роботи, а досвід у конкретних галузях. 

Описати галузь, в якій Ви працювали, потім чіткіше висвітлити 

спеціалізацію, додатково отримані навики. Наприклад: маркетинг; 

маркетингові дослідження; досвід адміністративної роботи). 

Список фірм (доцільним усе-таки вказати перелік фірм, де Ви 

працювали). 

Освіта і тренінги. 

Додаткова інформація. 

Хобі й особиста мета. 

 

Зміст резюме 

Освіта. У цьому розділі не обов'язково дотримуватися прямого чи 

зворотного хронологічного порядку. На перше місце ефективніше поставити 

ту освіту, яку вважають основною з точки зору позиції, на котру Ви 

претендуєте. Записи мають бути чіткими: період навчання, назва ВНЗ, 

факультету і спеціальності, можна вказати наявність червоного диплому чи 
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інших академічних досягнень, також можна зазначити тему дипломної 

роботи, якщо вона стосується роботи, яку Вам доведеться виконувати.  

Досвід роботи. Це – найважливіша частина резюме. У більшості 

випадків роботодавці розглядають пошукувача з точки зору того, носієм 

якого конкретного досвіду він є. Досвід описують у зворотному 

хронологічному порядку, тобто починаючи з останнього місця роботи. 

Тут важливо вказати:  

 назву компанії;  

 чим займалася компанія, особливо, якщо це не випливає з назви 

компанії чи якщо компанія не є загальновідомою;  

 посаду;  

  функціональні обов'язки;  

 коло відповідальності працівника на даній посаді;  

 результати і досягнення.  

Можна вписувати й такий досвід роботи, який не відображений у 

трудовій книжці, але реально був і його можна підтвердити іншими 

способами, наприклад, перевіркою відгуків про Вашу роботу. 

Описуючи досвід роботи, треба акцентувати увагу на тих функціях і 

результатах, які відповідають позиції, на котру Ви відправляєте резюме. Чим 

глибше у минуле відходить опис досвіду, тим  компактнішими будуть 

записи. Використовуйте тільки активні звороти і дотримуйтеся завершеної 

форми подачі інформації.  

Додаткові дані. Окрім наведених даних резюме, можна вказати й інші 

відомості, що можуть позитивно зацікавити компанію, в яку Ви відправляєте 

резюме. Наприклад, особисті якості, готовність працювати ненормований 

робочий день та їздити у відрядження,  наявність ділових зв'язків і т. п.  

 Вичерпно пояснити як писати резюме, не можливо. Двох подібних 

резюме бути не може, резюме відображає індивідуальність кожної людини. 

Форма, стиль та зміст свідчать про Ваш характер, працездатність, уміння 

шукати інформацію і висловлювати свої міркування. 
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Треба знати і вміти 

Якщо вам не вдається подолати суперечності на рівні тексту резюме 

(наприклад, потребують пояснення перерви в роботі, причини, з яких 

залишена  престижна, з точки зору зовнішніх оцінок, робота і т. ін.), 

використовуйте таку можливість, як супровідний лист. 

Резюме – це не простий хронологічний виклад подій Вашого 

професійного життя. Його слід писати так, щоб цей виклад відображав 

попередню кар’єру в контексті отримання, розвитку, накопичення вмінь, 

потрібних для роботи, на яку ви претендуєте нині. 

Називаючи в резюме посаду, яку Ви займали вами раніше 

переконаєтеся, що її назва унеможливлює ймовірність різного тлумачення 

виконуваної на цій посаді роботи. Щоб правильно зорієнтувати інтерв’юера, 

опишіть функції, які ви виконували на цій посаді. 

Відбирайте під спеціальний запит тільки потрібну інформацію. Навряд 

чи претендентові допоможе перерахування всіх численних курсів, які він 

закінчив, але отримані не застосовував у практичній діяльності, й вони ніяк 

не пов’язані з майбутньою роботою (так само, як і перерахування взагалі всіх 

робіт, виконаних протягом професійного життя). 

Передаючи резюме факсом, вкажіть ваші координати кілька разів, щоб 

у разі збоїв імовірність збереження можливості контакту з Вами була вищою. 

Пишіть резюме мовою, яка вказана в оголошенні. Якщо прямих або 

непрямих вказівок немає, використовуйте ту мову, якою легше спілкуватися. 

Склавши резюме іноземною мовою, будьте готові провести нею і розгорнене 

інтерв’ю.  

НАПИСАННЯ І РОЗСИЛАННЯ СУПРОВІДНОГО ЛИСТА 

Супровідний лист – важлива характеристика Вашого професіоналізму. 

Він формує у потенційного працедавця Ваш професійний образ і дає багато 

інформації про  пошукувача. Читаючи Вашого листа, працедавець 

зосереджується на низці важливих для себе аспектів. І тому супровідного 

листа Ви маєте написати, щоби виконати свою найголовнішу функцію.  
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Він має переконати потенційного роботодавця прочитати Ваше резюме. 

Він має переконати роботодавця у тому, що саме Ви будете 

надзвичайно корисними для його компанії. 

Він має переконати у Вашому вмінні писати важливі ділові папери, 

таланті спілкування і налагоджування стосунків. 

При написанні супровідного листа дотримуйтеся певних вимог. 

1. Супровідний лист – це лаконічний спосіб переконання.  

2. Резюме не передбачає ―вільностей‖, тому саме супровідний лист є 

тим документом, що дає змогу пояснити, чому Ви залишили останнє робоче 

місце, ―нестикування‖ в резюме, те, чому Ви звернулися в цю компанію і які 

ваші професійні якості будуть особливо корисні. Все це підвищує Ваші 

шанси бути запрошеним на співбесіду. 

3. Супровідний лист – це діловий документ. Уміння написати такого 

листа, правильно виражати думки, складати переконливі пропозиції дасть 

змогу вам ще до співбесіди продемонструвати працедавцеві свої професійні 

якості. Не скористатися цим – великий гріх.  

4. Напишіть, звідки Ви дізналися про вакансію. Не полінуйтеся 

дізнатися ім’я того, хто читатиме листа, і винесіть у першому рядку. Частіше 

згадуйте назву компанії, не пишіть загальних слів і не вказуйте неконкретні 

проекти, що Ви їх ніби то здійснили. Стосовно останнього, то взагалі 

побільше конкретного. 

5. Напишіть те, що Ви знаєте про цю компанію.  

6. Напишіть, що саме Вас цікавить в компанії і чому Ви хочете  в ній 

працювати.  

7. Пишіть про те, чого Ви  хотіли б досягти, працюючи в компанії.  

8. Пишіть, які конкретні професійні риси  дають змогу домогтися 

реалізації окреслених завдань. 

9. Про попередніх роботодавців відгукуйтеся лише позитивно, а 

причину, з якої Ви залишили попереднє місце роботи, пов’язуйте з 

прагненням до професійного зростання, яке стало практично неможливим. 
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10. Вкажіть контактну інформацію, коли Ви готові приїхати на 

співбесіду. 

І ще одне. Обсяг листа має не перевищувати 2000 знаків, у тому числі 

пропуски.  

ПОРТФОЛІО ВИПУСКНИКА ВНЗ 

Портфоліо (англ. роrtfolio) – портфель, тека для важливих документів. 

Портфоліо (франц. porter) – описувати, формулювати, нести и folio – 

аркуш, сторінка) – досьє, збірка досягнень. 

Портфоліо (італ.) - «папка з документами», «папка спеціаліста». Це 

спосіб фіксування, накопичення й оцінки творчих досягнень. 

Портфоліо – 1. Папка для важливих справ, документів. 2. Набір 

документів, зразків робіт, фотографій та ін., які дають уявлення про 

запропоновані працедавцю (замовнику) можливості, послуги спеціаліста, про 

його досвід в обраному напрямку. (Український тлумачний словник.). 

Портфоліо документів – портфель сертифікованих (документованих) 

індивідуальних досягнень. Подібна модель передбачає можливість як якісної, 

так і кількісної оцінки матеріалів. Містить перелік і оцінки сертифікатів, що 

входять до його складу. Документи або їх копії можуть бути поміщені в 

додатку до портфоліо. Переваги: Можливість як якісної, так і кількісної 

оцінки матеріалів портфоліо. Недоліки: Не видно процесу індивідуального 

розвитку, різноманітності творчої активності, інтересів і т.п. 

На сьогодні перелік нових форм портфоліо складається з таких: 

 Електронне портфоліо. 

 Веб-портфоліо. 

 Паспорт компетенцій і кваліфікації. 

 Європейський мовний портфоліо (єдиний європейський зразок, прийнятий 

Радою Європи). 

Паперовий еквівалент портфоліо являє собою папку з документами, то 

електронний портфоліо демонструється у вигляді файлів на flesh-

накопичувачах, CD, HDD та інших носіях інформації. 
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Електронне портфоліо – форма Інтернет-підтримки виробничої 

діяльності.  

Веб-портфоліо – це веб-сторінка або веб-сайт фахівця, що 

використовується ним для зберігання результатів виробничої діяльності, 

особистих досягнень, наприклад результатів участі в конкурсах, семінарах 

тощо. 

Ділове портфоліо – це сукупність документів, які демонструють 

потенційному роботодавцю професійні знання, практичні навички та 

індивідуальні досягнення його власника – пошукача роботи. Цільове 

призначення ділового портфоліо пошукача роботи розкривається вже у назві 

слова «портфоліо». 

Склад портфоліо.  

Для широкого кола спеціалістів не складно сформувати блок 

документів, які б засвідчували їх потенційні можливості, рівень підготовки і 

наявність творчих задатків. Зокрема, для інженерів різних профілів – це 

варіанти проектів, креслення, ескізи робіт, для технологів – ліцензії та 

патенти на власні винаходи чи проектні моделі, для ІТ-спеціалістів – варіанти 

розроблених ними комп’ютерних програм, web-інтерфейсів до баз даних, 

динамічних web-сторінок, для журналістів і редакторів – статті, есе та інші 

види літературних робіт, бажано вже надрукованих і т. п.  

Склад і структура ділового портфоліо випускника ВНЗ: портфоліо 

документів та портфоліо робіт. 

Портфоліо документів: 

1. копії диплому (-мів) про вищу освіту вкладиші (додатки) до диплому 

2. резюме українською та іноземною мовами  

3. супровідний лист  

4. рекомендаційний лист  

5. грамоти та свідоцтва, здобуті за перемоги на спеціалізованих конкурсах 

та за присуджені премії  

6. сертифікати про проходження тренінгів, семінарів або майстер-класів  
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7. перелік та тематика науково-дослідних робіт (курсових проектів, статей і 

тез конференцій) із зазначенням дати і місця проведення  

8. ліцензії, патенти на винаходи чи проектні моделі, акти впровадження 

результатів науково-дослідних робіт  

9. Есе «Мої життєві плани» або «Цілі кар’єри» 

Портфоліо робіт; 

1. міні-проекти  

2. ескізи проектних робіт  

3. креслення 

4. фото та індивідуальні розробки (винаходи) 

5. ксерокопії опублікованих статей і доповідей за фахом та згідно специфіки 

вакансії. 

Специфіка деяких професій, якими володіють випускники ВНЗ, 

обумовлює значні труднощі для збору наочної документації, яка б 

підтверджувала їх досвід, знання та успіхи за фахом. У цьому разі портфоліо 

робіт можуть складати розроблені в студентські роки бізнес-плани, соціальні 

і громадські проекти, науково-дослідні роботи за фахом, з якими їхній автор 

приймав участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах.  

Дуже часто роботодавці різних професійних напрямків звертають увагу 

на творчі здібності кандидатів на вакантну посаду, тому достатньо 

оригінальною складовою портфоліо робіт може стати підтвердження талантів 

пошукача роботи у вигляді власних малюнків чи рисунків, складених віршів 

та інших художніх творів, фото зроблених власноруч робіт (хенд-мейд), 

дизайн-проектів, відеороликів і т. п. Однак при цьому пошукачу роботи слід 

врахувати два основоположних моменти: по-перше, потенційний 

роботодавець може не оцінити його таланти; по-друге, необхідно реально 

оцінити доречність презентації подібного роду портфоліо відповідно до 

вимог і специфіки посади, на яку він претендує.  

Зовнішній вигляд портфоліо робіт для роботодавця – пізнавальне 

джерело інформації про старанність, акуратність, організованість пошукача і 
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його здатність до виявлення індивідуального візуального стилю презентації 

всіх аспектів своєї діяльності. Зацікавлений пошукач повинен мати два 

варіанти портфоліо робіт: паперовий (тека с документами) і його 

електронний аналог (CD, зноски на сайти і скріншоти). Для створення 

портфоліо потрібна папка «на кільцях» (звичайна або архівна), що наповнена 

файлами з перфорацією. Бажано придбати різноформатні файли для 

зберігання документів формату А-4, А-5 і А-З. Додатково можна вкласти 

«роздільники», що допоможуть структурувати теку за розділами. Власне, 

портфоліо робіт слід розпочати з титульного аркуша із зазначенням 

особистих даних його автора і невеликого анонсу зі змістом і основною ідеєю 

формування цього портфоліо.  

Обсяг портфоліо робіт. Якщо робіт багато, не варто намагатись 

вмістити їх в одне портфоліо. З одного боку, воно повинно бути лаконічним 

для того, щоб у роботодавця була можливість вивчити його за декілька 

хвилин, з іншого – повним, щоб уявлення про досвід та професійну 

придатність кандидата не були однобічними. Ідеальний варіант – до 10 

оригінальних і якісних робіт.  

Композиція. Якщо у вимогах до вакансії не вказана вузька 

спеціалізація, можна представити в портфоліо приклади робіт по кожній 

техніці (сфері знань, особистих інтересів), якими володіє пошукач, що 

підкреслити його різноплановість. Бажано наповнити портфоліо тільки 

професійними роботами і розташувати їх за хронологією: це наочно 

представить динаміку росту і розвитку молодого спеціаліста. Хоча можливі й 

інші варіанти композиції робіт: за тематичним порядком, професійними 

напрямками діяльності, жанрами, техніко-технологічною цінністю тощо.  

Ділова етика. У складі портфоліо повинні бути тільки достовірні 

факти професійних досягнень пошукача, що підтверджується документально, 

і самостійні роботи (розробки), авторство яких легко перевіряється 

кваліфікованими рекрутерами і представниками роботодавця, особливо у 

вузькопрофільних сферах, на співбесідах.  
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Відомий принцип Парето стверджує, що для багатьох явищ 80% 

наслідків спричинені 20% причин. Він діє і при створенні ділового 

портфоліо. Як показує практика, 80% часу іде на виконання 20% роботи 

(тобто на пошук персональних даних в пам’яті та роздуми про їх лаконічну і 

оригінальну презентацію) і 20% часу іде на виконання 80% роботи, тобто на 

формулювання персональних даних в портфоліо.  

У випускників ВНЗ, як правило, виникають труднощі з підбором 

фактів, які б демонстрували їх професійну придатність через відсутність 

досвіду роботи. Тому збір робіт для професійного портфоліо необхідно 

розпочати з останніх курсів, коли виникає можливість оволодіти знаннями з 

фахових дисциплін, пройти стажування (практику) за спеціальністю і 

поступово накопичувати докази участі в проектах. На початкових етапах 

пошуку роботи скласти професійне портфоліо можна, використовуючи 

мінімальні знання з професійних програм за фахом, а наявність якісного 

презентаційного портфоліо дозволить колишньому студенту створити 

позитивний імідж і справити приємне враження на потенційного 

роботодавця. 

 Види ділових портфоліо: професійне – це портфоліо, в якому акцент 

зроблено на документи, що підтверджують успіхи в професійній діяльності; 

презентаційне – це лаконічне портфоліо обсягом декілька сторінок, яке 

демонструє результати освітньо-професійної діяльності пошукача роботи 

паралельно із особистісними досягненнями в різних сферах, містить опис 

цілей його кар’єри. Презентаційне портфоліо особливо стає в нагоді під час 

пошуку такої роботи, де заробітна плата або вибір про прийом на конкретну 

вакансію визначається за результатами співбесід. При оформленні 

презентаційної інформації не слід починати кожну пропозицію із займенника 

«Я». Бажано використовувати дієслова дії («аналізував», «підготував», 

«розробив», «заощадив» і т. п.), демонструвати цифри і факти, писати в 

минулому і теперішньому часі, простими короткими пропозиціями, не 

використовуючи абревіатури і скорочення; тематичне – це портфоліо, в 
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якому відображено професійні досягнення і творчі здобутки пошукача в 

певній сфері діяльності, що стосується вакантної посади, на яку він 

претендує; комплексне – це портфоліо, яке об’єднує професійне, 

презентаційне та тематичне портфоліо в одному з домінуванням того чи 

іншого виду залежно від специфіки посади, на яку претендує пошукач 

роботи.  

Перед кожною наступною співбесідою портфоліо необхідно 

переглядати і редагувати з урахуванням пріоритетів потенційного замовника 

чи роботодавця, а з поступовим накопиченням досвіду – поповнювати і 

актуалізувати.  
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