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Агенда семінару
• CV:

• Що таке CV

• Як скласти CV, який зацікавить роботодавця

• Приклади CV

• Супровідний лист (Cover Letter)

• Що таке супровідний лист

• Як скласти супровідний лист, який зацікавить роботодавця

• Воркшоп 1: виділення своїх професійних навиків та
сильних сторін

• Воркшоп 2: супровідний лист на відкриті позиціі

Робимо гарне CV
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CV (Curriculum Vitae) – це інструмент вашого власного маркетингу. Ви

можете переконати роботодавця, що саме ви – правильний вибір на його
робоче місце.

Ваш CV має містити ваш робочий досвід, ваші навички, потенціал, досягнення
та ваш характер (персональність).

Є багато способів описати свій власний досвід роботи
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Що важливо в CV
CV – це ваша професійна візитна картка
• Коротко та ясно (макс. 2 сторінки)

Що важливо:
1. CV легко читати та в ньому легко знайти потрібну
інформацію
2. Зміст
3. По більшості тверді навички (Hard skills)
4. Без граматичних та інших помилок

Формат: PDF
Заголовок: краще – ваше ім’я та прізвище, ніж CV
Зверніть увагу також на назву файла! В ній теж краще вказати
імя та прізвище

Обираємо формат CV

1. Хронологічний

2. Функціональний (релевантні навички)

3. Комбінація
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Формат CV
1. Хронологічний

✔ Організовано в хронологічному
порядку, починаючи з нинішнього
моменту

✔ підкреслено досвід роботи;
посада, організація, завдання та
відповідальності

✔ Підркеслюється розвиток кар’єри

✔ Підходить до ситуацій, де
наступне робоче місце є логічним
кроком у вашій кар’єрі

Формат CV
1. Хронологічний

✔ Організовано в хронологічному
порядку, починаючи з нинішнього
моменту

✔ підкреслено досвід роботи;
посада, організація, завдання та
відповідальності

✔ Підркеслюється розвиток кар’єри

✔ Підходить до ситуацій, де
наступне робоче місце є логічним
кроком у вашій кар’єрі

2. Функціональний (релевантні
навички)

✔ Організоване за релевантними
навичками та знанням, не за
хронологічним порядком розвитку
кар’єри

✔ Найбільш релевантні навички з точки
зору робочого місця, на яке подається
заява, підкреслені

✔ «м’які навички» підкреслюються

✔ Хороший вибір, коли:

• В вашій карєрній історіі є розриви, ви
повертаєтесь до робочого життія після
довгої перерви, або ви робите зміну
кар'єри

• Ваш досвід складається з волонтерської
діяльності або хоббі, у вас поки що немає
робочого досвіду
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Формат CV
1. Хронологічний

✔ Організовано в хронологічному
порядку, починаючи з нинішнього
моменту

✔ підкреслено досвід роботи;
посада, організація, завдання та
відповідальності

✔ Підркеслюється розвиток кар’єри

✔ Підходить до ситуацій, де
наступне робоче місце є логічним
кроком у вашій кар’єрі

2. Функціональний (релевантні
навички)

✔ Організоване за релевантними
навичками та знанням, не за
хронологічним порядком розвитку
кар’єри

✔ Найбільш релевантні навички з точки
зору робочого місця, на яке подається
заява, підкреслені

✔ «м’які навички» підкреслюються

✔ Хороший вибір, коли:

• В вашій карєрній історіі є розриви, ви
повертаєтесь до робочого життія після
довгої перерви, або ви робите зміну
кар'єри

• Ваш досвід складається з волонтерської
діяльності або хоббі, у вас поки що немає
робочого досвіду

3. Комбінація

✔ Комбінація інформації про робочий
досвід та мякі навички та знання

✔ останній досвід роботи
підкреслений, також вказані
навички, які мають відношення до
роботи

✔ Хороший вибір, коли:

• маєте відповідний досвід або важливі
досягнення, які необхідно підкреслити

Елементи CV
1. Ім'я, професійне звання, контактна інформація та опис робочого профілю

2. Досвід та історія роботи

3. Освіта і сертифікати

4. Додаткова інформація, навички на знання
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Елементи CV
1. Ім'я, професійне звання, контактна інформація та опис робочого профілю

Використовуйте своє ім’я як назву свого резюме замість слова CV. В якості контактної інформації
номер телефону та адреса електронної пошти є найважливішими; Ви також можете вказати своє місто
проживання та додати посилання на свій профіль LinkedIn та інші деякі облікові записи (якщо вони
актуальні та відповідають вакансію, на яку претендуєте).

Опис профілю - це ваша промова в ліфті - ваша можливість за короткий час виклкати інтерес у читача.
Розкажіть, хто ви, що ви можете запропонувати компанії, у яку претендуєте, і які ваші кар’єрні цілі.
Обов’язково адаптуйте опис для кожного місця, на яке ви подаєте заявку.

2. Досвід та історія роботи

3. Освіта і сертифікати

4. Додаткова інформація, навички на знання

Елементи CV
1. Ім'я, професійне звання, контактна інформація та опис робочого профілю

2. Досвід та історія роботи

Напишіть про свій досвід роботи в порядку від останнього до найстарішого. Вкажіть назву посади,
організацію та дати роботи в одному рядку. Потім узагальніть свій досвід приблизно в п’ять рядків,
виділивши те, що ви зробили, чого досягли та який відгук ви отримали.

3. Освіта і сертифікати

4. Додаткова інформація, навички на знання
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Елементи CV
1. Ім'я, професійне звання, контактна інформація та опис робочого профілю

2. Досвід та історія роботи

3. Освіта і сертифікати

Вкажіть назви закладів, ступінь, яку ви отримали, дати навчання та будь-які сертифікати

4. Додаткова інформація, навички на знання

Елементи CV
1. Ім'я, професійне звання, контактна інформація та опис робочого профілю

2. Досвід та історія роботи

3. Освіта і сертифікати

4. Додаткова інформація, навички на знання

Основні досягнення, ключові навички, мовні навички, хобі, рекомендації… все, що можна виділити, що
може бути корисним для працевлаштування або що говорить про вашу особистість
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Запис досвіду роботи в
стислий абзац

1. Опишіть своє основне завдання та основні компетенції, які ви
використовували у своїй роботі, одним-двома реченнями,
використовуючи конкретні активні дієслова: «Я розроблював
та координував…» проти «Мої завдання включали…»

2. Розкажіть про свої основні досягнення та успіхи у роботі –
який вплив чи слід ви залишили

3. Розкажіть про співпрацю як частину своєї роботи – це важливі
навички в робочому житті

4. Також можна розповісти, які відгуки ви отримали на своїй
роботі – як ваші партнери, колеги чи керівники
охарактеризували вас і ваші досягнення

Є багато способів описати свій власний досвід
роботи
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Додаткова інформація
Приклади CV :

▪ https://www.kickresume.com/en/help-center/software-engineering-resume-samples/

▪ https://resume.io/resume-
examples/it?gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G77wetBPag0vTXe4Hbpax092VOqpmVE59NF9JfoQ-
FK3lIod2FwPokRoCTo4QAvD_BwE

Візуалізація CV :

▪ https://www.canva.com/design/play?type=TACQ-
j4WGew&category=tACZCki4tbY&locale=en&analyticsCorrelationId=cb452dfb-bc12-4f5b-b0f4-c42d8b09fceb

Супровідний лист
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Переконайтеся, що ви можете
відповісти на ці запитання

1. Що вас мотивує?

2. Де б ви процвітали?

3. Які ваші основні навички?

4. Що ви можете запропонувати своєму майбутньому роботодавцю?

Поради щодо завки на
роботу (супровідний
лист)
• Адаптуйте кожну заявку під робоче місце, на яке

ви подаєте – не просто копіюйте та вставляйте

• Переконайте, що ви відповідаєте вимогам
вакансії - ви можете використовувати ключові
слова з оголошення про роботу

• Покажіть і розкажіть про свою мотивацію для
посади, на яку претендуєте

• Доповнюйте в мотиваціонному листі своє резюме
- не повторюйте те, що вже написано в резюме

21

22



7.5.2022

12

▪ Що роботодавці хочуть знати про вас?

▪ Які найважливіші речі слід виділити у своїх
супровідних листах?

▪ Як підкреслити та продати свої навички та
компетентність у супровідному листі?

▪ Як виділитися своєю заявкою?

▪ Де знайти більше інформації про роботодавця, його
цінності, клієнтів та бізнес-культуру?

▪ Чому важливо складати цільові супровідні листи для
кожного роботодавця?

Поєднання оголошення
про роботу з супровідним
листом

Що роботодавці
хочуть знати про вас?

1. Мотивація

2. Відповідність культурі

3. Досвід роботи

4. Спеціальні навички (компетенції)

5. Попередня посада

Source: Duunitori, rekrytointitutkimus.com 2021
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▪ Мотивація: ваш потенціал

▪ Релевантний досвід

▪ Ваша персональність: який ви
робітник?

Які найважливіші речі слід
виділити у своїх
супровідних листах?

▪ Підкреслює вашу мотивацію

▪ Виділяє ваші релевантні навички
найкращим чином з точки зору
робочого місця, на яке ви надсилаєте
заявку

Чому важливо складати цільові
супровідні листи для кожного
роботодавця?
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▪ Вебсайт компанії

▪ Google

▪ LinkedIn

▪ Регістр компаній в Фінляндії: ytj.fi
(наприклад, коли заснована компанія)

Де знайти більше інформації про
роботодавця, його цінності,
клієнтів та бізнес-культуру?

Як підкреслити та
продати свої навички та
компетентність у
супровідному листі?

Як виділитися своєю
заявкою?
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Перший розділ: Чому я претендую на цю
посаду в цій організації чи компанії?

Це цікава компанія / сектор / культура
компанії / продукт чи щось інше? Що ви
знаєте про цю компанію, її бізнес,
продукцію та клієнтів? Чи працювали ви
раніше на подібних посадах чи зі схожими
клієнтами?

Супровідний лист - розділ за розділом
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Другий (і третій) розділи: Які приклади говорять
про те, що ви гарний кандидат на посаду

▪ Розкажіть про свої відповідні навички, знання,
досвід та конкретні приклади для цієї посади. Який
у вас подібний досвід роботи? Розкажіть 1-3
цікавих приклади з вашого попереднього досвіду,
які актуальні для цієї посади.

▪ Як варіант, ви можете скопіювати необхідні
навички та обов’язки з оголошення про роботу та
відповідати на них по черзі (а потім видалити їх,
перш ніж надіслати супровідний лист).

31
Супровідний лист - розділ за розділом

Останній розділ: яка ви людина, і які
ваші додаткові навички?

▪ Розкажіть про себе, свої навички та
знання, навіть про хобі, які, на вашу
думку, важливі для цієї посади, але не
зовсім те, що компанія чи організація
очікує у своєму оголошенні про роботу.

32
Супровідний лист - розділ за розділом
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Приклади фраз для супровідного листа на
англійській мові
Dear xxx,

I am applying for a position xxx.

I am a professional in

I am experienced in

I am motivated in

During my free time, I do

Ваш особистий маркетинг

33
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1. Зробіть себе помітним і привабливим для потенційних роботодавців. Важко
бути надмірно активним

2. Мережі важливі - використовуйте потім активно розгляньте багато різних шляхів:
соціальні, професійні та мережі вільного часу

3. Надсилайте відкриті заявки та зв’яжіться з цікавими компаніями – вони можуть
згадати вас пізніше, навіть якщо їм зараз не знадобиться ваш внесок

Активність
важлива!

Lopulta laatu
ratkaisee

• Чи знаєте ви потреби роботодавця?

• Яку додаткову вартість ви можете надати роботодавцю?

• Які досягнення ви можете довести? Вони також можуть
прийти з вільного часу, навчання чи волонтерської роботи.

Якість має
значення

35
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Використовуйте
LinkedIn

• LinkedIn — найбільша у світі
професійна мережа в Інтернеті, що
належить Microsoft

• Ви можете використовувати LinkedIn
для пошуку роботи, стажування,
налагодження та зміцнення
професійних відносин, а також для
отримання нових навичок

Що таке LinkedIn і чому мені варто його використовувати?

• Близько 1,4 мільйона
користувачів у Фінляндії

• Найпоширенішою мовою є
англійська – повідомлення та
розмови ведуться як англійською,
так і фінською мовами

Ваша сторінка
LinkedIn

• Зробіть відповідний заголовок – переконайтеся,
що він містить найважливіше!

• Виберіть професійні фотографії (профіль і фон)

• Розділ “About” :підсумуйте свої найважливіші
навички та знання

• Інші розділи: розкажіть більше про свої навички та
повторіть їх!

Building and
optimizing your

profile
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Як укріпити
свій
професійний
бренд в
LinkedIn

▪ Слідкуйте за цікавими інфлюенсерами та
компаніями

▪ Приєднуйтесь до відповідних груп

▪ Реагуйте на дописи

▪ Подавайте заявки на робочі місця

Stand out in a
positive way

LinkedIn vs. CV

LinkedIn — це більш постійний
загальний профіль

• Дає огляд ваших навичок та досвіду

• Можливість більше розповісти про
свій робочий досвід

• Пошук фокусується на ключових
словах

• Можливість більш детально описати
досягнення

CV розробляється відповідно до
посади, на яку претендуєте

• Можна виділити те, що є важливим
для конкретного завдання

• Компетентність, досягнення,
відповідальність близько

• Може бути більш гнучким, ніж
LinkedIn, щоб налаштувати порядок і
акцент речей

39
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Q&A

Воркшоп 1: виділення своїх
професійних навиків та сильних

сторін
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Різні навички

Субстанційні, «тверді» навички (hard skills)

▪ Чого ви навчилися у своїй роботі та/або
навчанні?

▪ Що відрізняє вас від інших?

▪ Наприклад: знання мови, використання певних
ІТ-систем, навички проведення співбесід,
планування комунікаційної кампанії тощо.

«М’які навички»  (soft skills)

▪ Навички, які ви навчилися в роботі загалом

▪ Часто також пов’язана з особистістю

▪ Можливість передачі з однієї галузі в іншу

▪ Наприклад, вміння слухати, ефективний спосіб
роботи, дух служіння, вміння спокійно вести
переговори, організаторські здібності тощо.

Які з ваших навичок є найважливішими для
вашого майбутнього роботодавця?

Професійні компетенції: Що я вмію робити добре

▪ Складіть список своїх знань і навичок

▪ Що саме, які завдання я виконую найкраще?

▪ Згрупуйте компетенції в цілі одиниці

▪ Відображайте через робочі завдання, хобі, особисті інтереси

▪ Один із варіантів — попросити колишніх колег чи людей, яких ви добре

знаєте, описати вас і використати цю інформацію у своєму резюме,

супровідному листі та в LinkedIn
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Воркшоп 2: супровідний лист на
відкриті позиціі

Як описати свої сильні
сторони в супровідному
листі?

▪ Уважно подивіться на навички та
компетенції, які роботодавці шукають
у своїй оголошенні про роботу.
Змінюйте та націлюйте своє резюме
відповідно до них.

▪ Іноді немає часу до закінчення
терміну редагувати своє резюме та
супровідний лист. Якщо ваше резюме
вже зрозуміле, то більше
зосередьтесь на написанні якісного
супровідного листа.
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Дякуємо!

Veronika Solovian

Veronika.solovian@mps.fi
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