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Питання 1: Суть і види резюме

Резюме - складова портфоліо,документ, 

що надає роботодавцю коротку позитивну 

й достатню  інформацію про особу, яка 

шукає роботу та служить підставою для 

запрошення на співбесіду.



Мета – надати роботодавцю 

стислу інформацію про 

людину, яка б ідеально 

підходила на вакантну посаду.



Види резюме:

1. хронологічне;

2. функціональне;

3. комбіноване;

4.інфографіка;

5. відеопрезентація.



Хронологічне резюме
Особисті дані/відомості про себе

Досвід роботи/ зазначають місця роботи 

у зворотному хронологічному 

порядку (місце роботи, посада, виконувані функції)

Освіта, тренінги, курси, семінари

Додаткові навички й особисті якості



Використовується якщо у 

претендента 

спостерігається стійкий 

прогрес у обраній сфері.



Функціональне резюме
Особисті дані, відомості про себе 

Назва функцій з описом наявних навичок

Досвід роботи (стисло)

Освіта, тренінги, курси, семінари

Додаткові навички

Підтвердження можливості одержання 

рекомендацій



Використовується якщо 

претендент не має досвіду, 

претендує на рядову посаду, 

повертається на роботу 

після перерви, попередній 

досвід не відображає його 

кар’єрного зростання.



Комбіноване резюме

Демонструє кваліфікацію та досягнення, 

ознайомлює з хронологією трудової 

біографії.



Використовується:

особа прагне змінити професію, 

але демонструє наявність 

загальної підготовки.



Резюме-інфографіка –

Робить резюме більш 

компактним, наочним  

і структурованим, 

легшим для зорового 

сприйняття.



Відеорезюме.

Пример 01- Видео-резюме.mp4
Пример 01- Видео-резюме.mp4


Питання 2: 

Структура і правила 

написання резюме.



Структура резюме

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Основні особисті дані

3. Мета пошуку роботи

4. Освіта та професійна підготовка

5. Досвід роботи

6. Додаткова інформація

7. Громадська робота

Дата Підпис



Правила оформлення резюме

1. Слово "резюме"'на початку сторінки не пишуть!

2. Резюме повинно мати яскраво виражену структуру і 

чіткий виклад, із зазначенням ключових моментів 

(у роботодавця мінімум часу на перегляд резюме і 

прийняття рішення по ньому).

3. Резюме повинно бути правильно оформленим. Під 

час його читання не повинна розсіюватись увага. 

Друкувати резюме краще на лазерному принтері, 

тоді ваш текст матиме більш презентабельний 

вигляд.



4. Резюме має бути коротке, оптимальний обсяг — одна 

сторінка.

5. Зміст резюме має відповідати напряму роботи. Якщо ви 

претендуєте на різні посади, на кожну вакансію 

створюйте окреме резюме.

6. Текст резюме повинен бути простим. У жодному разі не 

ускладнюйте його абревіатурами, які, найімовірніше, не 

відомі роботодавцю: назви шкіл, університетів, 

інститутів, коледжів, технікумів, міст тощо пишіть 

повністю.

7. Резюме повинно бути бездоганним, не містити 

орфографічних і пунктуаційних помилок. Не довіряйте 

комп'ютерному редакторові. Обов'язково після написання 

перечитайте текст вголос, щоб переконатися, що все 

правильно.



8. Інформація має бути викладена акуратно, точно, 

розбірливо. Пам'ятайте: нерозбірливе резюме 

залишається, як правило, непрочитаним.

9. Дані повинні бути конкретними, тобто містити 

назви та цифри.

10.Не долучайте до резюме своєї фотографії (крім 

тих випадків, коли цього вимагає роботодавець).



Необхідно також ураховувати 

такі правила:
1. Ніколи не подавати резюме, якщо претендент не 

впевнений, що воно надійде своєчасно (до 

закінчення конкурсу на вакансію).

2. У жодному разі не надсилати резюме 

електронною поштою, окрім випадків, коли в 

оголошенні про вакансії зазначена лише адреса 

поштової скриньки.

3. Не вкладати в конверт рекомендації, 

характеристики та інший допоміжний матеріал.



4. Не надсилати резюме одному й тому ж 

роботодавцю декілька разів. Це гарантує 

поразку.

5. Не включати в резюме вимоги до 

зарплати.

Грамотно складене резюме приблизно 

на 25% підвищує шанси на 

працевлаштування.



Не потрібно розміщувати в 

резюме:

1. Трудову біографію повністю, оскільки 

роботодавця цікавлять тільки останні 5-7 

років Вашої роботи.

2. Фізичні дані.

3. Особливості вашого приватного життя.

4. Причини звільнення з попередньої роботи.

5. Вимоги до заробітку.

6. Імена осіб, які дають вам рекомендацію.


