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Рекомендації & Володіння іноземними 
мовами 

Текст до відеоінструкції (Посібник) 

У цьому відео ми розберемо, що потрібно враховувати, коли в резюме мова йде про 

рекомендації та ваші мовні навички. 

Не обов’язково вказувати свої рекомендації в резюме, достатньо згадати, що вони 

можуть бути надані за запитом. Крім того, можливо надати свої рекомендації під час 

співбесіди, підготувавши окремий довідковий аркуш із контактними даними. 

Стосовно мов, по-перше необхідно вказати свою рідну мову. У цьому шаблоні німецька 

мова була визначена як рідна.  

Якщо Ви не є носієм німецької мови, змінііть слово Deutsch, двічі клацнувши лівою 

кнопкою миші на слові Deutsch, та запишіть свою рідну мову. 

Чи володієте Ви німецькою? У якості другої мови вкажіть свій рівень німецькою. Для 

цього знову змініть слово за замовчуванням, двічі клацнувши по ньому лівою кнопкою 

миші. Тепер можете вказати німецьку мову. 

Важливо також указати рівень усних та письмових навичок. 

За наявності мовних сертифікатів потрібно вказати їх рівень в кінці рядка. Припустимо, 

що Ви маєте, наприклад, рівень німецької С1. Потім клацніть тут лівою кнопкою миші в 

кінці рядка та введіть C1 у дужках. 

Додаткові мови, якими володієте, також потрібно вказати. Наприклад, якщо Ви не 

знаєте італійської мови, Ви можете видалити цей рядок, клацнувши на рядку лівою 

кнопкою миші, а потім натиснувши праву кнопку миші. Оберіть Видалити клітинки. 

Видаліть весь рядок і натисніть ОК. 

Зверніть увагу, що в кінці Вам знадобиться більше рядків, щоб мати можливість вказати 

подальші мовні навички. Клацніть на рядку ще раз лівою кнопкою миші, а потім 

натисніть правою кнопкою миші на Вставити та оберіть Вставити рядки нижче. 

Якщо Ви тепер клацнете на цьому рядку лівою кнопкою миші, то можете вказати свої 

інші мовні навички.  

Як можна помітити, здебільшого тут все починається з маленької літери. Але вам все 

одно доведеться виправити це, клацнувши тут лівою кнопкою миші, а потім натиснувши 

клавішу Delete на клавіатурі, обравши G у нижньому регістрі. 

Коли Ви повністю вказали свої мовні навички, можете зберегти документ, натиснувши 

на символ дискети на панелі інструментів у верхньому лівому куті. 
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