
ЗРАЗОК 1 

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ 

 

Менеджеру з персоналу 

ПАТ «Бізнес Юкрейн» 

Коваленку Ігорю 

Петровичу 

 

Щодо вакансії програміста відділу моніторингу 

 

Шановний Ігоре Петровичу! 

Із друкованого оголошення в журналі «Кадровик» (№ 4 від 10.04.2014 р.) 

дізнався про конкурс на заміщення вакантної посади програміста відділу 

моніторингу консалтингової фірми «Бізнес Юкрейн» і пропоную до розгляду свою 

кандидатуру. 

Усвідомлюю значний рівень конкуренції серед претендентів на вказану 

посаду, адже компанія «Бізнес Юкрейн» вже 10 років поспіль є лідером на 

вітчизняному ринку консалтингових послуг в Україні, а за результатами 2013 року 

увійшла в ТОП-10 найбільш динамічно розвинутих підприємств України за версією 

журналу «Капиталист». Девіз Вашої компанії «Висока якість – висока ціна» 

доводить вимогливість до усіх аспектів діяльності, у тому числі в сфері підбору 

персоналу. Однак сподіваюсь, що інформація, зазначена в резюме, допоможе Вам 

зрозуміти мій потенціал і дозволить прийняти вірне рішення. 

У червні 2014 року я успішно закінчив магістратуру Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за 

спеціальністю «Технічний кібернетик».Пишаюся тим фактом, що самостійно 

оплачував своє навчання за рахунок підробітку за спеціальністю. Отриманий 

професійний досвід позитивно позначився на якості навчального процесу ідопоміг 

легко засвоїти теоретичний матеріал за фахом. 

У роботі я – експериментатор. Для мене важливе поєднання практичних 

навичок галузі програмування та електротехніки з інноваційними науковими 

розробками в цій сфері, їх дослідження і подальша апробація. 

Маю щире бажання стати частиною Вашої команди і зробити свій внесок у 

реалізацію корпоративних цілей компанії. 

Сподіваюсь на можливість пройти співбесіду і буду готовий приступити до 

роботи з 4 вересня 2014 року. 

 

13.08.2014 р. 

З найкращими побажаннями, 

Тарас Колпаков_________________(підпис) 

 

Телефон: 093-675-87-90 

Додаток – резюме на 1 арк. 

 



ЗРАЗОК 2 

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

        04202, м. Київ, 

        вул. Предславинська, 1, оф. 2 

        Глущенку Сергію 

Володимировичу, 

        керівнику департаменту 

        з управління персоналом 

        ПАТ КБ «Приватбанк» 

        8 травня 2014 року 

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Кравченко Н. В. 

 

Шановний Сергію Володимировичу! 

Під час нашої останньої зустрічі Ви говорили про комплектацію штату 

співробітників відділу зі зв’язків з громадськістю. Хочу порекомендувати Вам 

Кравченко Наталію Василівну, яку я добре знаю. 

Наталія Василівна проходила переддипломну практику в центральному офісі 

нашої фірми і виявила себе як цілеспрямований і наполегливий працівник. Має 

творче й нестандартне мислення, уміє працювати в команді. 

Брала активну участь в організації презентацій та прес-конференцій, що 

проводились нашим PR-відділом. Розробила феєричний сценарій корпоративного 

свята, присвяченого п’ятиріччю фірми, за що особисто від генерального директора 

ТОВ «Мегаполіс» отримала подяку і грошову премію. За період практики Наталія 

Василівна спромоглася укласти договір про співпрацю із двома корпоративними 

клієнтами, а після – з відзнакою захистити магістерську дипломну роботу на тему: 

«PR-інструменти формування іміджу сучасної компанії» у Київському 

національному університеті культури і мистецтв. 

Об’єктивно оцінюючи рівень її теоретичної і практичної підготовки, 

прагнення до професійного зростання та ентузіазм, можу з упевненістю сказати, що 

посада менеджера зі зв’язків з громадськістю – це оптимальний варіант як для 

реалізації її потенціалу, так і для розв’язання завдань, які стоять перед PR-

департаментом Вашого банку. 

 

З повагою і найкращими побажаннями, 

Директор з управління 

персоналом ТОВ «Мегаполіс»     ___________________     Андрій Коломієць 

 

Телефон для довідок: (096) 275-37-21 

e-mail: gulkoandrey@ukr.net 

 

mailto:gulkoandrey@ukr.net

