
• Генерація ідей, створення матеріалів для рекламних компаній, 
мерчу, сувенірної продукції (по бренд-буку або без нього). Верстка 
багатосторінкових матеріалів (каталоги, книги, меню). Підготовка до 
друку, кольорова проба, координація роботи і співпраця з підрядниками.
• Фотозйомка, організація та проведення фотосесій: створення концепції, 
образів, підбір моделей, локацій, логістика. 
• Навички відеозйомки, монтажу, моушен-дизану.

Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, 
Audition, Sony Vegas, CorelDRAW, HTML, CSS, JavaScript, C, C++

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙНЕР  Піцерія Mamamia!  mamamia.ua 

Верстка меню, створення оригінальних відеороликів для реклами. Ство-
рив анімовану версію логотипу Mamamia!

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ Respect Ukraine  respect-shoes.com.ua 

Пережив ребрендинг. Почав систематично вести і розвивати корпора-
тивний Instagram. Займався організацією фотосесій. Брав участь в ре-
організації відділу маркетингу. Навчився комплексно підходити до ство-
рення рекламних компаній (оформлення в торгових залах, соціальних 
медіа та інтернет).

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ НА ФРІЛАНСІ
Навчився працювати дистанційно з декількома замовниками, завдання-
ми одночасно. Займався репортажною, предметною, весільною фото-
графією.

АРТ-ДИРЕКТОР, АДМІНІСТРАТОР Анти-кафе “OPEN CLUB"  fb.com/openclubkiev

Генерація, проведення вечірок, промо заходів (мафія, покер, кінопока-
зи, зустрічі, тощо). Координація роботи закладу (персонал, господарсь-
ка діяльність, первинна бухгалтерія). 

АРТ-ДИРЕКТОР Група нічних клубів Saxon, Forsage  saxonclub.com.ua

Придумав та реалізував серію авторських вечірок «Дискотека 
на замовлення» (відвідувачі могли замовляти музику та ділитись 
повідомленнями через чат, що виводився на всі монітори клубу).

ЧВПУ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  Чернігів, Україна  4vpupo.org.ua

Фотограф, фотокорреспондент. Основи дизайну.
Середня оцінка: 10 з 12

КУРС ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ Київ, Україна  TechMaker.ua

Embedded programming
Посилання на сертифікат: techmaker.ua/cert/TM169793IN

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА Арокелаш, Португалія  fb.com/1686600088300657

Міжнародний молодіжний обмін “Share Diversity... Stop Radicalism”

Англіська - Pre-Intermediate. Українська, російська - вільно

 behance.net/iphotoinua

Іван Ніколайчук
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ
 Київ    3 квітня 1988 (32 рік)  

 +38 066 141 02 30
 tubiteika@gmail.com
 linkedin.com/in/iphoto
  fb.com/iphoto.in.ua

НАВИЧКИ

ЗНАННЯ ПРОГРАМ

ДОСВІД

ОСВІТА

ЗНАННЯ МОВ

ПОРТФОЛІО

2012 - 2013 (1 р 7 м)

2005 - 2008 (3 р)

2017 (6 м)

2017 (1 м)

2013 - 2016 (3 р 2 м)

2009 - до тепер (11 р)

2016 - 2019 (3 р)

2019 - до тепер (1 р)

https://mamamia.ua/ua
https://respect-shoes.com.ua/
https://respect-shoes.com.ua/
http://fb.com/openclubkiev
https://saxonclub.com.ua/
https://saxonclub.com.ua/
https://saxonclub.com.ua/
https://4vpupo.org.ua/
https://techmaker.ua/
https://techmaker.ua/cert/TM169793IN
https://www.facebook.com/groups/1686600088300657/
https://www.behance.net/iphotoinua
mailto:tubiteika%40gmail.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/iphoto/
https://www.facebook.com/iphoto.in.ua
https://www.behance.net/iphotoinua


• Creation and promotion advertising materials, m   e  r ch, souvenir (according 
to brand book if applicable). Multi pages layout (catalogues, books, menus) 
Prepress, colorproof. Coordinating contractors. 
• Photography and post-production. Leading photo production: organization 
and coordination of photo sessions. Leading models’ casting and creating 
concepts. Logistical part (location, decorations).
• Video shooting, editing skills. Motion design.

Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, 
Audition, Sony Vegas, CorelDRAW, HTML, CSS, JavaScript, C, C++

SENIOR GRAPHIC DESIGNER  Mamamia! pizzeria  mamamia.ua 

Development layout restaurant menu. Production of original marketing  
videos. Created animated logo of Mamamia! pizzeria.

SENIOR GRAPHIC DESIGNER, PHOTOGRAPHER Respect Ukraine  respect-shoes.com.ua

Took part in the company rebranding process. Started developing a  
corporate Instagram. Leaded photo production. Took part in reorganization 
of marketing team. Learned to cover all stages of marketing promotional 
campaigns (BTL, outdoor promotion, social media channels and web-site 
advertising).

FREELANCE GRAPHIC DESIGNER, PHOTOGRAPHER
Learned to work remotely with several subcontractors at the same time.
Working candid, objective, wedding photography.

EXECUTIVE ART DIRECTOR, ADMINISTRATIVE HEAD  
 Time cafe “OPEN CLUB"  fb.com/openclubkiev

Organized and promoted events (mafia game, poker, cinema club, meeting, 
etc.) General activities coordination (household works, primary accounting,  
recruiting).

EXECUTIVE ART DIRECTOR Night clubs group Saxon, Forsage  saxonclub.com.ua

Created, embodied and promoted series of original parties “Disco on  
demand” (visitors could order music and share messages via chat, which 
was demonstrated on all the monitors of the night club).

CHERNIHIV COLLEGE OF COMMON SERVICE  Chernigiv, Ukraine 4vpupo.org.ua

Photographer, art photography, entry level design
Grade: 10 from 12

EMBEDDED PROGRAMMING COURSE Kyiv, Ukraine  TechMaker.ua

Credential URL: techmaker.ua/cert/TM169793IN

NON-FORMAL EDUCATION Arrouquelas, Portugal  fb.com/1686600088300657

International youth exchange “Share Diversity... Stop Radicalism”

English - Pre-Intermediate. Ukranian, Russian - Native

 behance.net/iphotoinua

Ivan Nikolaichuk
GRAPHIC DESIGNER, PHOTOGRAPHER
 Kyiv, Ukraine    April 3rd, 1988 (32 years old)  

 +38 066 141 02 30
 tubiteika@gmail.com
 linkedin.com/in/iphoto
  fb.com/iphoto.in.ua

MAIN SKILLS

SOFTWARE SKILLS 

EXPERIENCE

EDUCATION

LANGUAGES 

PORTFOLIO

2012 - 2013 (1 yrs 7 mon)

2005 - 2008 (3 yrs)

2017 (6 mon)

2017 (1 mon)

2013 - 2016 (3 yrs 2м)

2009 - present (11 yrs)

2016 - 2019 (3 yrs)

2019 - present (1 yrs)
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