
Назарок Богдан Михайлович 

 
 

Дата народження: 06 квітня 1986 

Місто проживання: Київ 

Телефон: +38 (050) 07 552 07 

Viber: +38 (050) 07 552 07 

Telegram: +38 (050) 07 552 07 

Skype bogdan.nazarok 

E-mail: bogdan@nazarok.com 

Сайт: https://nazarok.com  

Інтернет-маркетолог, AdWords, Facebook Ads, 

Analytics, Instagram, програміст Бітрікс, HTML, 

CSS, jQuery  
 

  Навички та досягнення 
   

 

• досвід переговорів і продажів більше 4 років; 

• досвід підбору персоналу та роботи з командою; 

• розробка стратегій збільшення продажів; 

• досвід і знання в питаннях юзабіліті сайтів та e-mail листів; 

• сертифікований партнер "Бітрікс" та "Бітрікс24"; 

• досвід налаштування та впровадження "Бітрікс24" і CRM; 

• підключення, налаштування і аналітика даних Google Analytics; 

• настройка рекламних компаній в Facebook (Ads Manager, Facebook Business 

Manager); 

• SMM (залучення трафіку або уваги до бренду або продукту через соціальні 

платформи); 

• навички роботи з графічними пакетами Adobe Photoshop та Adobe Illustrator; 

• досвід роботи з Adobe Premiere і Adobe After Effects (створення і монтаж відео 

матеріалів). 
 

 Досвід роботи 
   

 

Підприємець, програміст Бітрікс, інтернет-маркетолог 

червень 2014 - … 

Підприємець  

 Послуги для бізнесу - інше     

• консультації в питаннях маркетингу та стратегій підвищення продажів; 

• розробка нових сайтів згідно вимог замовника на системі «Бітрікс: Управління 

сайтом»; 

• налаштування веб-серверів під оптимальну роботу «Бітрікс: Управління сайтом»; 

• запуск та налаштування типових рішень «Бітрікс: Маркетплейс»; 

• підтримка існуючих сайтів; 

• розробка нестандартних компонентів, модулів; 

• впровадження Бітрікс24 в роботу підприємств; 

• інтернет-маркетинг (розробка стратегій збільшення продажів); 

• SEO-оптимізація сайтів; 

• контекстна реклама (Google AdWords); 



• підключення, налаштування та аналітика даних Google Analytics; 

• E-mail маркетинг; 

• налаштування рекламних компаній в Facebook (Ads Manager, Facebook Business 

Manager); 

• SMM (залучення трафіку або уваги до бренду або продукту через соціальні 

платформи). 

 

Начальник відділу інтернет-проектів 

липень 2013 - червень 2014 (1 рік) 

Група компаній «ВіДі Груп» 

 Автомобільна промисловість і Автобізнес     

• організація робочого процесу в команді; 

• організація комплексного просування рекламних компаній та веб-сайтів 

дилерських центрів компанії; 

• добірка та навчання фахівців з розробки і просування веб-сайтів; 

• розподіл обов'язків та термінів виконання завдань серед фахівців; 

• консультації та навчання маркетологів дилерських центрів в питаннях інтернет-

маркетингу; 

• допомога в організації рекламних компаній в інтернеті; 

• організація e-mail розсилок; 

• розробка нових сайтів згідно вимог замовника на системі «Бітрікс: Управління 

сайтом»; 

• підтримка існуючих сайтів; 

• розробка нестандартних компонентів, модулів. 

 

Провідний спеціаліст розробки та підтримки веб-сайтів 

серпень 2009 - липень 2013 (3 года 11 мес) 

Група компаній «ВіДі Груп»  

Автомобільна промисловість і Автобізнес 

• розробка унікальних дизайнів веб-сайтів відповідно до вимог брендбук; 

• верстка PSD макетів; 

• розробка нових сайтів згідно вимог замовника на системі «Бітрікс: Управління 

сайтом»; 

• підтримка та розвиток існуючих сайтів; 

• розробка нестандартних компонентів, модулів. 

 

Інженер III - категорії 

червень 2008 - серпень 2009 (1 год 3 мес) 

ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.Н. Шимановського  

 Будівництво     

• обстеження, аналіз будівельних металоконструкцій; 

• дефектоскопія зварних швів. 

 

Системний адміністратор 

серпень 2004 - серпень 2009 (5 лет 1 мес) 

Спеціалізована школа №183  

 Освіта     

• адміністрування ПК; 

• монтаж, установка, налаштування та обслуговування офісної техніки. 
 

 



 Освіта 
   

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» (Київ) 

Закінчення навчання 2009 

Зварювальний, денна форма навчання, спеціаліст (повна вища освіта), кваліфікація 

інженер-електромеханік.  

 

Середня школа №183 (Київ) 

Закінчення навчання 2003  

  

 

 Володіння мовами 
   

 

Англійська - середній 

Російська - рідна 

Українська - рідна  

 

 

 Курси, тренінги, сертифікати 
   

 

Технологія Композитний сайт від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2014  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Технологія Композитний сайт». 

 

Розробник Bitrix Framework від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Розробник Bitrix Framework». 

 

Курс для хостерів від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Курс для хостерів». 

 

Інтеграція від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Інтеграція». 

 

Адміністратор. Бізнес від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Адміністратор. Бізнес». 

 



Адміністратор. Модулі від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Адміністратор. Модулі». 

 

Адміністратор. Базовий від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Адміністратор. Базовий». 

 

Контент-менеджер від "1С-Бітрікс" (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Сертифікований експерт по продукту «1С-Бітрікс: Управління сайтом», який успішно 

пройшов перевірочні тести за програмою: «Контент-менеджер». 

 

Бухгалтерський облік і 1С: Бухгалтерія 8.2. Податковий облік (Київ) 

Закінчення навчання 2013  

Курс «Бухгалтерський облік і 1С: Бухгалтерія 8.2. Податковий облік". Період навчання з 

14.03.2013 по 09.07.2013. 

 

 

 Додаткова інформація 
   

 

Водійське посвідчення 

• наявність водійського посвідчення категорії "B"; 

• наявність власного автомобіля. 

 

Захоплення та інтереси 

• маркетинг; 

• психологія; 

• бізнес; 

• програмування; 

• дизайн; 

• автомобілі; 

• спорт. 


