
  МЕЛЬНИЧУК   ОЛЕГ   ПЕТРОВИЧ 
 
Дата народження – 1 січня 1989 року 
Сімейний стан – неодружений 
Адреса:  33000, м. Рівне, вул. С. Петлюри, буд. 2, кв. 86 
Телефон : 0 (362) 22-62-85,  +3 (067) 925-81-63 
e-mail:  tyur@ukr.net 
Мета: робота у професійній команді спеціалістів з маркетингу (бажано маркетингові 

комунікації), можливість професійного удосконалення та кар’єрного росту. 
 
Освіта та підготовка:  

1996 – 2006 рр. – середня школа № 15 м. Рівне з поглибленим вивченням англійської мови. 
 2006 – 2010 рр. – Національний університет водного господарства та 

природокористування, денне відділення факультету менеджменту, 
спеціальність “Менеджмент організацій”. Отримав диплом 
бакалавра з менеджменту. 

 2010 - 2011 рр. – Національний університет водного господарства та 
природокористування, денне відділення факультету менеджменту, 
спеціальність “Менеджмент організацій”. Навчаюся за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр з менеджменту організацій.  

 Листопад 2007 – березень 2009 рр. – курси “Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку” при Центрі навчання “Ітек” м. Рівне. Отримав свідоцтво 
про закінчення курсів. 

 Вересень 2009 – березень 2010 рр. – бізнес-курс ділової англійської мови “Economic issues 
in Ukraine” при Національному університеті водного господарства 
та природокористування. Отримав сертифікат про закінчення 
курсів. 

Практичний досвід:   
  

Грудень 2009 – лютий 2010 рр. – волонтерська діяльність в Західно – Українському 
благодійному фонді сприяння підприємництву на посаді 
консультанта (надання консультаційної підтримки громадянам, які 
бажають відкрити власну справу). 

Червень 2009 р. – виробнича практика в будівельній фірмі “Атлантбуд” на посаді 
менеджера (ведення ділових переговорів, рекламна діяльність, 
укладання угод з клієнтами). 

Червень – липень 2010 р. – виробнича практика в Приватному підприємстві “Євро - 
Імідж” на посаді менеджера з реклами (вивчення ринку збуту, 
організація рекламних акцій). 

Додаткова  інформація: 
         Особисті якості – чесність, відповідальність, цілеспрямованість, сумлінність, 

працьовитість. 
  Знання мов – українська, російська - вільно, англійська – хороші знання; французька –   

початковий рівень. 
           Комп’ютерна грамотність – володію персональним комп’ютером на рівні користувача 

(програми: Windows’ 2000, Word, Excel, Photoshop, CorelDraw, 
Internet, 1C:Бухгалтерія, 1С:Підприємство). 

         Є посвідчення водія категорії “В”. 
           Досягнення – зайняв друге місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт у 200 році. 
           Ділові якості – високі організаторські здібності, комунікабельність, вміння працювати в 

команді, аналітичне мислення, бажання працювати на результат. 
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Примітка:   заголовок “Резюме” не пишеться 


