
ЗРАЗОК 
 

 
 

А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я 

Я, Крук Сергій Петрович, народився 20 січня 1986 р. у с. Космач Косівського  

району Івано-Франківської області в сім‘ї службовців. Українець. 

Мій батько – Крук Петро Іванович, 1966 р.н., працює на посаді викладача історії в 

середній школі № 1м. Івано-Франківська. 

Моя мати – Крук (Німчич) Марія Михайлівна, 1968 р.н., працює на посаді викла-

дача математики в середній школі № 1 м. Івано-Франківська. 

Батьки проживають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 108, кв. 76. 

З 09.1993 р. по 06.2003 р. я навчався в середній школі №10 м. Івано-Франківська. З 

10 жовтня 2003 р. по 12 травня 2004 р. працював водієм в АТП-22 м. Івано-Франківська. 

28 травня 2004 р. був призваний для проходження строкової служби у Збройних Си-

лах України МВК м. Івано-Франківська (службу у ЗС виписати з військового квит-

ка, с. 4). 
Військову присягу на вірність народу України прийняв 03.06.2004 р. при в/ч _____. 

З 05 травня 2004 р. по 10 листопада 2005 р. – курсант в/ч ______, наказ № ___. 

З 11 листопада 2004 р. по 31 жовтня 2005 р. – оператор в/ч ______, наказ № ___. 

Звільнений у запас по закінченню терміну строкової військової служби і виклю-

чений із списків військової частини 10 листопада 2005 р. наказ № ______ . 

З 1 грудня 2005 р. по 30 серпня 2006 р. працював (вказати, де і ким, на якій по-

саді – згідно записів у трудовій книжці). 
З 1 вересня 2006 р. зарахований студентом медичного факультету Івано-

Франківського національного медичного університету, зараз навчаюсь на 6 курсі цьо-

го факультету. 

Одружений (Неодружений). Дружина – Крук (Іванова) Олена Петрівна, народи-

лась в м. Коломиї Івано-Франківської обл. 10.08.1989 року, працює медичною сест-

рою в міській лікарні №1 м. Івано-Франківська. Проживає разом зі мною за адресою: 

м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 2, кв. 5. Прикласти копію свідоцтва про 

одруження. 

Син – Крук Віктор Сергійович, народився 20 червня 2010 р. Прикласти копію 

свідоцтва про народження дитини. 

Якою іноземною мовою володієте, якщо вільно володієте, то прикласти 

копію свідоцтва про закінчення якогось закладу або курсів. 
Мій брат – Крук Андрій Петрович, 1985 р.н., в цей час проходить службу у в/ч 

______, ст. лейтенант медичної служби. Проживає разом з батьками. 

Зараз проживаю за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 2, кв. 5. Контак-

тний телефон _________. 
 

Дата                                                                                                                      Підпис 

 

Розмір одягу – 

Зріст (см) – 

Розмір голови (см) – 

Розмір протигазу – 

Розмір взуття – 

Розміри проставляються  

на зворотному боці  

лише  

рукописної автобіографії 

Автобіографія пишеться тільки від руки без скорочень і 

виправлень. Зліва залишити поля для підшивки 3 см 


