
             АЛГОРИТМ  НАПИСАННЯ  АВТОБІОГРАФІЇ 

 

Автобіографія — це документ, у якому особа, що складає 

його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній 

послідовності.  

 

Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може 

писатися від руки або з використанням технічних засобів.  

 

Основними складовими частинами тексту автобіографії є:  

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному 

відмінку).  

 

2.Число, місяць, рік і місце народження.  

 

3. Відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й 

спеціальність за дипломом тощо).  

 

4. Відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді 

працював автор автобіографії, останнє місце роботи чи навчання, 

посада).  

 

5. Відомості про громадську роботу, досягнення, заохочення, 

захоплення.  

 

6. Відомості про родичів (батьків, братів, сестер їхнє прізвище, 

ім’я, по батькові, дата народження, де й ким працюють, посада або 

останнє місце роботи).  

 

7. Сімейний стан, та склад  сім’ї. (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, де й ким працюють або навчаються, посада або 

останнє місце роботи).  

 

8. Дані про перебування під судом та слідством.  

 

9. Паспортні дані, домашня адреса, номери телефонів.  

 

10. Повна дата, підпис з ініціалами та прізвищем.  
 

Зразок написання автобіографії – на звороті 



 
 

 

                                           Автобіографія  
 

 

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1973 року в 

м.Лозова  Харківської області. 

 

У 1980 році пішов у перший клас ЗОШ І — III ступенів № 3 м. Лозова. 

У 1990 році після закінчення школи вступив до Харківського державного 

університету на філологічний факультет, відділення «Українська мова та 

література». У 1995 році закінчив повний курс згаданого університету за 

спеціальністю «Українська мова та література». Після закінчення 

університету присвоєно мені кваліфікацію вчителя української мови та 

літератури. З вересня 1997 року й до цього часу працюю вчителем у ЗОШ І—

III ступенів № 199 м. Харкова. З вересня 2005 року заочно навчаюся в 

аспірантурі при кафедрі української мови філологічного факультету 

Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. 

 

Маю перший розряд із шахів, кандидат у майстри спорту з важкої 

атлетики. У 2001 році став переможцем конкурсу «Кращий учитель року 

Харківщини».  

 

Батько, Шевченко Павло Вікторович, 1956 року народження, працює 

інженером-механіком в АТП-20164 у місті Лозова Харківської області. 

Мати, Шевченко Надія Олегівна, 1959 року народження, працює 

директором ЗОШ І — III ступенів №2 м. Лозова Харківської області.  

 

Склад сім’ї: 

Дружина: Шевченко Ольга Іванівна, 1975 року народження, працює 

вчителем української мови та літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 106 м. 

Харкова;  

Син:  Шевченко Андрій Васильович, 1997 року народження, студент 

Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна.  

Донька: Шевченко Катерина Василівна, 2001 року народження, 

учениця Харківської гімназії № 34  

 

Я, та мої близькі родичі під судом та слідством не перебували. 

 

Зараз проживаю із сім’єю за адресою: 12986, м. Харків вул. П. 

Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел. 11-23-45; 050 359 41 64; 068 221 47 55  Паспорт 

серія ММ, № 178254, виданий РУ МВС України в м. Харкові 9 березня 1999 

року.  

 

 

30 березня 2017 року                                       (Підпис)    В.П.Шевченко 


