
Як написати резюме випускнику ВУЗу 

(приклад) 

 

Відсутність досвіду роботи для людини, яка нещодавно закінчила вищий 

навчальний заклад, є нормальним явищем. 

Від того, як буде складене резюме, залежить Ваша кар’єра та все 

подальше життя. 

 Під час складання резюме потрібно пам'ятати про те, що воно стане 

вашою візитівкою і повинне виділяти вас із усього потоку людей, що шукають 

роботу. 

 Не забудьте відзначити ваші хобі та захоплення, гуртки, які ви 

відвідували під час навчання, можливо у вас є нагороди чи грамоти за участь у 

конкурсах – про  це варто теж написати. 

 Згадайте, якими особистими якостями ви володієте, які навички маєте 

і обов'язково вкажіть це у своєму резюме, можливо, це згодиться для вибраної 

вами вакансії. 

 Головне – не спотворюйте факти при написанні резюме – їх завжди 

можна перевірити. 

Структура резюме студента 

Перед тим, як писати резюме для студента варто вивчити по пунктах: 

1. Ім'я, Прізвище, По батькові – повністю. 

2. Посада, на яку ви претендуєте. 

3. Контактні дані – телефон, адреса, електронна пошта. 

 4. Ваші основні досягнення (сама об'ємна і цікава графа). 

5. Досвід роботи (період, посада). 

6. Освіта (ВУЗ, додаткові курси). Професійні навички. 

7. Додаткові навички – комп'ютерні  програми, мови. 

8. Особисті якості. 

9. Рекомендації. 



10. Додаткова інформація (будь-яка офіційна інформація відносно вас, 

яка може бути корисною в майбутній роботі – сімейний стан, наявність 

водійських прав і т. п.). 

Ці пункти зроблять резюме студента конкурентоспроможним. Потрібно 

ще пам'ятати про декілька тонкощів, які дозволять вам представити себе у 

вигідному світлі. 

Особливі моменти 

Пункт щодо досягнень повинен зацікавити роботодавця. 

Згадайте, чим ви займалися в останні роки, в цю графу можна вписати 

участь у конкурсах, конференціях, наводити ваші статті, розміщені в журналах 

або на інтернет порталах. 

Ця графа повинна показати, що ви людина активна, думаюча, амбітна. 

Якщо Ви не маєте, що написати, –  миттю  вирушайте виправляти ситуацію, цей 

пункт підкоригувати найпростіше. 

Пункт щодо досвіду роботи буде зрозумілий для тих студентів, хто вже 

офіційно працевлаштувався, тоді тут вказується період роботи, назва 

підприємства, посада. Якщо ви працювали на декількох підприємствах, то 

починати треба з останнього. 

Якщо ви ще не працювали офіційно, теж не варто залишати поле 

порожнім. Згадайте про вашу активну роботу у виші членом профспілки або 

участь у благодійному проекті в якості організатора або перекладача. 

Ви, напевно, вже набули досвіду роботи, просто не зменшуйте його 

значимість. 

Ваші особисті якості повинні показувати, що ви лідер, сильна і 

цілеспрямована особистість, яка все доводить до кінця. Саме такі якості 

дозволять зменшити вплив відсутності досвіду. Резюме повинно говорити про 

вас, як про перспективного співробітника. 

Рекомендація – це не обов'язкова міра, але вона не буде зайвою. Це може 

бути рекомендація з останнього місця роботи, від вашого наукового керівника 

або викладача. Також іноді може знадобитися просто пара контактів людей, які 

можуть розповісти про вас, як про людину і перспективного співробітника. 



У графі додаткових навичок намагайтеся вказувати щось рідкісне, що 

відрізняє вас від інших, адже з «Word» зараз вміють працювати всі, і подібними 

знаннями нікого не здивувати. 

Особисті якості для резюме студента або для резюме без досвіду 

роботи 

 Бажання розвиватися. 

 Самостійність. 

 Стресостійкість. 

 Вміння швидко та самостійно приймати рішення. 

 Чесність. 

 Грамотна мова. 

 Відмінні комунікативні навички. Комунікабельність. 

 Вміння добиватися поставленої мети. 

 Наполегливий. Наполегливість у досягненні поставлених цілей. 

 Націленість на результат. 

 Активність. 

 Активна життєва позиція. 

 Мобільність. 

 Креативність. 

 Навички роботи з офісною оргтехнікою. 

 Ініціативність. 

 Порядність. 

 Бажання зробити кар’єру в якійсь області. 

 Вміння переконувати. 

Для різних професій існують свої приблизні форми заповнення паперів 

для працевлаштування. Резюме студента-юриста – зразок  для всіх 

законодавчих сфер, будь-якого менеджера – для  сфери продажів і маркетингу. 

Врахуйте, що в кожній професії важливо відчуття перспективи в майбутнє 

співробітника, підприємство може навіть віддати перевагу студенту ніж більш 

досвідченому працівнику, повіривши в його сили, талант і бажання працювати. 

Саме бажання працювати і вогонь в очах найчастіше можуть творити дива. 



Зразки резюме студента – тільки вершина айсберга, яку вам потрібно осягнути 

для працевлаштування. Правильно заповнивши всі графи, прочитайте резюме 

свіжим поглядом. Дуже важливо, щоб резюме давало яскраву індивідуальну 

характеристику. І ще, звертаючись до конкретного роботодавця, не надсилайте 

йому свої готові зразки резюме студента, які написані на всі випадки життя. 

Підкресліть вашу зацікавленість в даній конкретній вакансії, і роботодавець 

неодмінно зацікавиться в вас. 

Приклад резюме без досвіду роботи 

ПІБ Павленко Богдан Петрович 

Дата 

нарождення: 10.05.2000 

Місце 

проживання: Хмельницький 

Контактна 

інформація: Телефон ______________ Електрона пошта_____________ 

Освіта:09.2012 – 

06.2017 

Неповна вища. Хмельницький університет управління та 

права. Юридичний факультет, спеціальність «Право»  

Досвід 

роботи:09.2019-

05.2020 

Лаборант кафедри кримінального права та процесу. 

Підготовка тем і завдань лабораторних робіт. Участь у 

створенні методичних видань та у поліпшенні 

адміністративного процесу на кафедрі. 

Курси і тренінги-

2014 

Курс поглибленого вивчення англійської мови «English for 

Business» 

Додаткові 

навички: 

Знання англійської мови. Просунутий користувач ПК, 

Internet та комп’ютерних програм Microsoft Word. Excel, 

AutoCad, Розбираюся в сучасній техніці, комп’ютерах і 

гаджетах.  



Особисті якості: Пунктуальність; Активна життєва позиція, 

цілеспрямованість; Організаторські якості, 

комунікабельність; Відповідальність, оперативність, 

оптимізм; Креативність, ініціативність; Легко навчаюсь. 

Маю величезне бажання розвиватися і працювати. 

Хобі: Спорт, музика, література… 

Особисті якості: робота за фахом, яка потребує знань іноземної мови 

(англійська), з наступним її вдосконаленням 

Побажання робота за фахом, яка потребує знань іноземної мови 

(англійська), з наступним її вдосконаленням 

Рекомендація … 

 

Суттєве значення для резюме без досвіду роботи мають особисті якості і 

освіта – основна і додаткова. Як наведено в прикладі обов’язково вкажіть дані 

щодо курсів, які Ви відвідували, практичних робіт, семінарів, де Ви брали 

участь, за умови, що це відповідає вакансії, на яку ви складаєте резюме. 

 

Складено за матеріалами інтернет-ресурсів: 

https://happymonday.ua 

https://ipo-ipp.com.ua/ 
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