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                                 Лабораторно-практична робота № 18 

 

Тема: Складання та оформлення автобіографії. 

Мета: навчитись створювати документи щодо особового складу. 

Лабораторне і методичне забезпечення:  

1. Персональні комп’ютери;  

2. Методичні рекомендації;  

3. Роздатковий матеріал. 

 

Хід роботи: 

1. Завантажити комп’ютер 

2. Відкрити текстовий редактор  

3. Встановити поля згідно стандартів:  ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал 1,5 см. 

4. Створити автобіографію-розповідь згідно зразка: 

 

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; донька, Шевченко Олеся Василівна, 1999 року народження. 

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

Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел. 11-23-45. Паспорт серія ММ, № 178254, виданий 

РУ МВС України в м. Харкові 9 березня 1999 року. 

30 березня 2020 

року                                                                                                        (Підпис)  

5. Зазначити висновок 

 

Контрольні питання: 

1.  Автобіографія це-? 

2.  Які вам відомі види автобіографії? 
 

Виконану роботу та відповіді на питання надсилати на адресу 

karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, № уроку, прізвище та ім’я учня.  
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