
ЯК ПРАВИЛЬНО 

СКЛАСТИ РЕЗЮМЕ 

ПРОГРАМІСТОВІ? 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 



ІТ-ІНДУСТРІЯ ОДНА З 

НАЙДИНАМІЧНІШИХ СФЕР 

БІЗНЕСУ. 

 За даними міністерства зв'язку і масових комунікацій 

України, зростання ІТ - сектора складає близько 20% в 2014 

р. і близько 22 % в 2015 р. Аналогічна тенденція 

спостерігається і на ринку IT - вакансій. Так в 2012 році попит 

на програмістів почав перевищувати пропозицію. У зв'язку з 

цим для програмістів відкриваються широкі перспективи в 

пошуку цікавої і добре оплачуваної роботи. 

 Першим кроком на шляху до отримання посади, яка 

Вас цікавить стане добре написане резюме. Зрозуміло, 

резюме розробника повинно відповідати основним вимогам, 

що пред'являються до будь-яких професійних резюме, проте 

більшою мірою містити інформацію про технічні навики 

кандидата.  



РЕЗЮМЕ 

 Резюме — один з найефективніших інструментів 

пошуку роботи.  

 Воно є коротким викладом найбільш важливих для 

потенційного працедавця фактів Вашої біографії, в основному 

пов'язаних з вашим досвідом роботи, навиками і знаннями.  

 На вивчення резюме в середньому витрачається не 

більше 1-2 хвилин, тому дуже важливо відразу привернути 

увагу працедавця, зацікавити його і побудити призначити вам 

співбесіду.  

 При створенні резюме потрібно пам'ятати про те, що 

воно стане вашою візитною карткою і повинно виділяти вас зі 

всього потоку людей, що шукають роботу. 

 

Вашій увазі пропонується декілька правил написання резюме. 



ПРО ЩО НЕ ТРЕБА ПИСАТИ В 

РЕЗЮМЕ 

Не варто вказувати або включати в резюме: 

• всю Вашу трудову біографію (насправді вашого 

потенційного працедавця цікавлять лише останні 

3-5 місць роботи і період не більше 10 років); 

• Ваші фізичні дані і стан здоров'я; 

• Ваші слабкі сторони; 

• причини, по яких ви йшли з роботи; 

• рекомендаційні листи або імена людей, які можуть 

вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, 

він може знадобитися на співбесіді). 



ЯКИМ ПОВИННО БУТИ РЕЗЮМЕ 

При складанні резюме слід пам'ятати про наступні принципи: 

Структурованість. Вся інформація в резюме повинна викладатися в певній 
послідовності і відповідати вибраній формі. 

Вибірковість. Обдумуючи своє резюме, перш за все визначте його мету, 
тобто вирішіть, яку роботу ви хочете отримати. Проаналізуйте свій 
професійний досвід і виберіть з нього лише те, що в точності відповідає 
поставленій меті. Вибірковий підхід захистить резюме від зайвої, непотрібної 
інформації. 

Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навики, будьте реалістичні і об'єктивні. 
Ви маєте бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме. 

Стислість. Об'єм резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому 
інформацію необхідно викладати коротко, роблячи акцент на найбільш 
важливих і значимих для працедавця моментах. 

Конкретність. Необхідно бути конкретним у виборі формулювань. 

Активність. Не будьте багатослівні і уникайте пасивних форм. Підкреслюйте 
досягнуті результати. 

Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації. 

Акцент на досягненнях. Концентруйте увагу на Ваших досягненнях. 

Старайтеся не використовувати займенник «я». 



РЕЗЮМЕ ОБОВ'ЯЗКОВО МАЄ 

МІСТИТИ ТАКІ ПУНКТИ: 

- найменування позиції, на яку Ви претендуєте 

(включаючи спеціалізацію, якщо Ви виділяєте її для себе 

як ключову, наприклад, певна мова програмування);  

 - контактна інформація;  

 - зарплатні очікування;  

 - професійні компетенції;  

 - досвід роботи / Професійна діяльність;  

 - освіта;  

 - рівень володіння іноземними мовами;  

 - додаткова інформація.  

 



ПРО СЕБЕ 

 Пам’ятайте! Вибираєте не Ви, а вибирають Вас, і 
роботодавцеві навряд чи цікавий широкий круг Ваших 
інтересів. 

Починається написання резюме з пункту — про себе 
(контактні дані).  

Напишіть повне прізвище, ім’я та по батькові, місто 
проживання, свою домашню адресу. Якщо ви проживаєте не 
за місцем прописки або тимчасової реєстрації, то вказуйте дві 
адреси — фактичний і прописку.  

Зазначають свій телефон, електронну пошту. 

Вказати свою стать, вік, бажаний рівень доходу, а також 
сімейний стан, дату народження.  

 



ОСВІТА ТА 

ДОДАТКОВА ОСВІТА 

В даному пункті має бути: 

Середня/повна шкільна освіта,  

Навчання в технічному вузі (вказуйте не лише факультет, але і 

напрям). Наприклад: НТУУ «КПІ», “Автоматика та управління”, 

спеціальність “Роботи і роботехнічні системи”, строки 

навчання з 2012 по 2017.  

 У вас повинен бути додатковий багаж необхідних знань і 

навичок, які чимось підтверджені. Приміром, дипломами з 

семінарів, тренінгів та курсів з програмування. Обов'язково 

вкажіть дати вивчення курсів і назви організацій, які їх 

проводили.  



ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ 

 Професійні компетенції повинні виглядати 

наступним чином: 

 Мови програмування: C#. C\C++, T-SQL, XHTML, XML, 

JavaScript 

 OС: Windows, Unix-like 

 Середовища розробки: MS SQL SERVER, PostgreSQL 

 Технології та знання: .NET framework 4, asp.NET mvc, 

ado.NET, nhibernate, machine learning, regular expressions, 

DevExpress controls, TCP\IP, PowerDesigner, Jira, FogBudz, IIS 

FastReport, MSBuild, Xpath, Win Installer XML (WIX)  

 



ДОСВІД РОБОТИ 

 Роботодавцю зовсім не цікаво буде читати про Ваш досвід 
роботи в якості офіціанта в студентські роки, якщо Ви претендуєте на 
посаду програміста. Найкраще розділити свій професійний досвід на 
тимчасові періоди, відпрацьовані в тій чи іншій компанії.  

 У рамках кожного періоду обов'язково повинні бути присутніми 
розділи: назва компанії; займана позиція; обов'язки; засоби, що 
використовуються в роботі. 

Місця колишньої роботи в хронологічному порядку (кар’єрний ріст) 

Наприклад:  

 Березень 2010 - по даний час  

 Компанія «SoftServe», Львів 

 позиція розробник  

 Обов'язки Розробка білінгу, засобів адміністрування, серверів звітів і т.п.  

 Засоби C#, sql, asp.net mvc, wcf, soap / rest web services, MS SQL 2005, 
Postgres, ado.net, Linq2sql, jquery 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Окремим пунктом обов'язково пропишіть свій рівень 
володіння іноземною мовою. 

  

У «Додаткової інформації» експерти не рекомендують 
вказувати такі заяложені особистісні якості, як 
комунікабельність і відкритість. Краще відзначити свої 
професійні навички, скажімо, досвід керівництва невеликою 
групою людей, і побажання з приводу майбутнього місця та 
графіку роботи. 

  

Досвідченого професіонала завжди відрізнить знання своєї 
«вартості» на ринку вакансій. Відмітьте прийнятний рівень 
заробітної плати і, якщо він не є для вас абсолютно 
критичним, зробіть акцент на тому, що це обговорюється.  

 



ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ 

 Резюме набирається шрифтом Arial, 10 
розмір, тільки ПІБ-14 розміром. Ніякого різнобою в 
оформленні - все строго, сухо, офісно.  

  

Обсяг резюме - 1 сторінка.  

Не дві! три сторінки - вже клініка!  

  

 Зверніть увагу на те, як розставлені розділові 
знаки в резюме (після ПІБ крапки немає, після 
адрес крапок немає і т.д.)! 

 



КОЛИ РЕЗЮМЕ ВЖЕ НАПИСАНО 
 
На закінчення перевірте Ваше резюме по наступних позиціях: 

• попросіть кого-небудь, хто добре володіє мовою, на якій написано резюме, 
перевірити його; 

• в описі теперішньої роботи використовуйте дієслова в теперішньому часі, 
наприклад, працюю, проектую; 

• відповідно при описі попередніх місць роботи використовуйте дієслова в 
минулому часі; 

• будьте послідовні: якщо Ви один раз використовували скорочення, 
використовуйте його у всьому резюме (але краще приводити всі найменування 
повністю); 

• уникайте довгих фраз і мудрованих слів; 

• чітко виділіть необхідні заголовки; 

• прослідкуйте, щоб Ваше резюме було оформлено в одному стилі; 

• вибирайте зручний для читання формат (великі поля, не дрібний шрифт, але і не 
дуже крупний, достатня відстань між рядками і т.п.); 

• для друкованої версії використовуйте папір білого кольору хорошої якості; 

• дуже важливо вмістити Ваше резюме на одній, максимум на двох сторінках; 

• будьте впевнені, що Ви зможете підтвердити всю інформацію, яку Ви включили в 
резюме. 



ЗРАЗКИ РЕЗЮМЕ 

Петренко Іван Іванович 
 
Контактна інформація: 
тел. (032) 123-45-67 
e-mail: ivan_petrenko@ua.fm 
 
Посада: 
Програміст 
 
Загальний досвід: 
Створення програмного забезпечення на мові 
програмування С++. Відладка готових програм і 
навчання співробітників. 
 
Досвід роботи: 

Травень 2003 – теперішній час 
ТзОВ "БудСервіс" (будівельна фірма) 
Програміст 

• Створення програм на мові С++; 
• Навчання співробітників. 

 
Вересень 2000 – Квітень 2003 
ПП "Світ комп’ютерної техніки" (торгівля 
комп’ютерною технікою) 
Програміст 

• Створення програм для Інтернету; 

• Налаштування готових програм; 

• Навчання співробітників. 

 
 

Освіта: 
 
1995 - 2000р. Національний університет 
«Львівська політехніка» 
Інститут прикладної математики та 
фундаментальних наук 
Спеціальність: Соціальна інформатика, 
магістр. 
 
Додаткова освіта: 
1999 – 2000р. Курси англійської мови. 
 
Знання ПК: 
знання мов програмування: C++, Java, 
Accembler, PHP. 
 
Іноземні мови: 
Англійська, польська мови – розмовний 
рівень. 
 
Додаткова інформація: 
Вік - 26 років 
Сімейний стан – не одружений, дітей немає 
Наявність закордонного паспорту, водійські 
права категорії "В", досвід водіння 2 роки  

  

 

 

 

http://www.clarkduvall.com/ сайт-резюме 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Тема: Самомаркетинг. Оформлення резюме.  

Мета: Навчитися складати резюме та портфоліо власних 

досягнень. 

Завдання:  

Скласти резюме, дотримуючись вимог. При написанні власного 

резюме використовувати готовий шаблон програми MS Word 

(Файл-Создать-Шаблоны на моем компьютере-знайти довільний 

шаблон Резюме). 

 


