Автобіографія пишеться тільки від руки без скорочень і
виправлень. Зліва залишити поля для підшивки 3 см

ЗРАЗОК

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Ковальчук Софія Ігорівна, до заміжжя – Іваненко, народилась 05 вересня 1986 р. у
м. Снятині Івано-Франківської області в сім‘ї службовців. Українка.
Мій батько – Іваненко Ігор Михайлович, 1963 р.н., працює на посаді лікаря міської
клінічної лікарні № 2 м. Львова.
Моя мати – Іваненко (Сахнюк) Катерина Йосипівна, 1965 р.н., працює на посаді медсестри міської клінічної лікарні № 2 м. Львова.
Батьки проживають за адресою: м. Львів, вул. Вишнева, буд. 29, кв. 2.
З 09.1993 р. по 06.2003 р. я навчалась в середній школі № 18 м. Львова.
З 06.2003 р по 08.2004 р. працювала (вказати, де і ким, на якій посаді – згідно

із записом в трудовій книжці).
З 1 вересня 2006 р. зарахована студенткою медичного факультету ІваноФранківського державного медичного університету, зараз навчаюсь на 5 курсі цього факультету.
Заміжня. (Незаміжня). Чоловік – Ковальчук Валентин Іванович, 1983 року народження, народився в м. Самборі Львівської обл., працює на посаді лікаря-стоматолога фірми
“Дента” м. Львова. Проживає за адресою: м. Львів, вул. Вишнева, буд. 29, кв. 2. Приклас-

ти копію свідоцтва про одруження.
Донька – Ковальчук Оксана Валентинівна, народилась 05 червня 2005 р. Приклас-

ти копію свідоцтва про народження дитини.
Якою іноземною мовою володієте, якщо вільно володієте, то прикласти копію свідоцтва про закінчення якогось закладу або курсів.
Мій брат – Іваненко Володимир Петрович, 1982 р.н., працює директором ПП “Авіта”
м. Львова. Проживає за адресою: м. Львів, вул. Незалежності, буд. 22, кв.8.
В цей час проживаю за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10, гурт. №7,
кімн. 211, контактний телефон _________.
Дата

Підпис

Про всі зміни сімейного стану повідомляти доценту кафедри
екстреної та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, приклавши ксерокопії відповідних документів
Розмір одягу –
Зріст (см) –
Розмір голови (см) –
Розмір протигазу –
Розмір взуття –

Розміри проставляються
на зворотному боці
лише
рукописної автобіографії

