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Мета 

Якісно, найкращим чином виконувати свою роботу. Сприяти розвитку бізнесу, у якому працюю. 

Залучати співробітників до розвитку свого бізнесу, знаходити серед колег і використовувати 

доступні можливості та інструменти для досягнення поставлених бізнес-цілей. 

Досвід роботи 

 З квітня 2012 до січня 2013 – менеджер з внутрішніх комунікацій в KM Core 

(http://www.kmcore.com/) 

◦ Активізація взаємодії між співробітниками шляхом проведення конкурсів та акцій 

◦ Організація заходів 

◦ Наповнення внутрішньої соціальної мережі, залучення до неї співробітників 

◦ Долучення до неформальних комунікацій всіх бізнесів холдингу у всіх країнах їх 

присутності 

 

 З жовтня 2011 до березня 2012 – асистент PR-менеджера у агенції CLEVER Group 

(http://clever-group.com.ua/) 

◦ Навчаю стажера, ділюсь кращими методиками виконання завдань 

◦ Виконання технічних завдань PR-напрямку 

◦ Допомога у проведенні публічних заходів клієнтів 

 
 З січня 2010 до сьогодні – координатор проекту «Зробимо Україну чистою!» 

(http://letsdoit.org.ua/) 

◦ Залучаю людей до роботи у проекті 

◦ Здійснюю стратегічне планування 

◦ Структурую діяльність та інформацію за напрямками роботи 

◦ Організовую командну роботу – переважно молодих волонтерів 

◦ Домовляюсь про партнерство і спонсорство 

◦ Представляю проект перед ЗМІ, на теле- та радіопрограмах, презентую активістам 

◦ Прокоординував організацію акцій з прибирання місць відпочинку від сміття: 

▪ Дві загальнокиївські акції «Зробимо Київ чистим!» і «Зробимо Київ чистим 2» у 

2010 році – 520 і 680 учасників, координував роботу проектної групи з 10-20 

чоловік. До проектів ми залучили волонтерів, громадські і комерційні організації. 

▪ Дві всеукраїнські акції «Зробимо Україну чистою!» 16.04.2011 і 28.04.2012 

– 110 міст України, більше 70 000 учасників, проектна група у Києві з 30 чоловік, 

по всій Україні – приблизно 500 чоловік. До проекту ми залучили волонтерів, 

громадські і комерційні організації, державні служби. 

 Проводжу тренінги "Інтернет-інструменти для ефективної командної роботи" 

http://purpose.com.ua/promanitt/  
 
 З квітня 2010 до жовтня 2011 – координатор подій і заходів у ГО «Greencubator» 

(http://greencubator.info) 

◦ Залучення і робота з волонтерами та учасниками до заходів, під час них і після 

◦ Наповнення сайту і здійснення електронних розсилок 

◦ Взяв безпосередню участь в організації подій різного типу і рівня: 

▪ Greencubator EnergyCamp – 8 конференцій ГО «Greencubator» на відкритому 

повітрі на тему енергоефективності та сталого розвитку. 

▪ Енергоефективні університети – 5 конференцій ГО «Greencubator» у приміщенні 

на тему енергоефективності та сталого розвитку. 

 
 Січень 2010 – квітень 2010 – PHP-розробник у ТОВ «ALG Systems» 

 Доопрацював систему внесення і зберігання інформації про клієнтів Замовника. 

 Отримував і формалізовував нові завдання від Замовника (іноземна компанія). 

 

 Листопад 2004 – жовтень 2009 – інженер-програміст, бізнес-аналітик, пресейл у 

компанії Інком (http://incom.ua/) 
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◦ 2004-2006 – розробник серверної частини системи документообігу Documentum: 

програмував SQL-скрипти та Visual Basic-код. Взяв участь у створенні і впровадженні 

системи документообігу для банку Аваль. 

◦ 2006-2009 – бізнес-аналітик, пресейл: 

▪ Взяв участь у створенні і впровадженні: 

 більше десяти сайтів для автоматизації робочих процесів департаментів 

компанії на платформі Microsoft Office SharePoint Server 2007 

 системи реєстрації видачі посвідчень водія для МРЕВ ДАЇ 

▪ Виконував завдання такого змісту: 

 Визначення вимог Замовника, складання та ведення проектної та технічної 

документації 
 Проектування прототипів інтерфейсів, постановка завдань розробникам 

 Відслідковування ходу виконання завдань розробниками, уточнення вимог 

Замовника 

 Навчання користувачів 

 Підготовка і проведення презентацій можливостей рішень на платформі 

SharePoint потенційним Замовникам 

 Написаня статей про IT-рішення для бізнесу (2 публікації в журналі HRD) 

Освіта і тренінги 

 Березень 2011 – Риторика, Міжнародний культурний центр «Новий Акрополь» 

 Вересень-листопад 2009 – Програма розвитку емоційного лідерства, Тренінговий центр 

«Рішення та Перспективи» 

 Лютий–березень 2007 – PHP, програмування сайтів 

 Жовтень 2007 – Впровадження Microsoft Office SharePoint Server 2007, Центр знань Інком 

 Червень–липень 2004 – С++ і основи ООП, Тренінговий центр «Семіком» 

 1999-2004 – Магістр органічної хімії, Київський Національний Університет імені Тараса 

Шевченка, Хімічний факультет, Кафедра хімії природних сполук 

 1995–1999 – Ліцей «Наукова Зміна», група економічного профілю 

Компетенції 

IT 

Для підвищення ефективності роботи використовував ІТ-інструменти у компанії Інком, ГО 

«Greencubator», під час самостійного створення сайтів, а також у проекті «Зробимо Україну 

чистою!»: 

 Documents management – GoogleDocs 

 Email campaigns – MailChimp 

 CMS – WordPress, Joomla, Drupal, others 

 Project management – MS Project, Worksection, others 

Ділові якості 

 Виконую взяті на себе зобов’язання 

 Організований, вмію керувати своїм часом 

 Вмію структурувати завдання за пріоритетами 

 Налаштований на довгострокову взаємовигідну співпрацю 

 Вмію досягати результатів в умовах обмежених ресурсів і строків 

 Креативний, вмію вдосконалювати процеси 

 Вмію адаптовувати заплановані дії до змінених обставин 

Знання мов 

 English – upper intermediate 

 Російська – рідна 

 Українська – майже рідна, тепер основна 

Людські якості 

 Відкритий, чесний, ввічливий, радий допомогти 

 Вмію слухати і чути 

Якій роботі віддам перевагу 

 Мені важлива здорова атмосфера у колективі 


