
Образец 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Теофиленко Олег Валентинович, родился 28 июня 1989 года в 

городе Хмельницкий в семье рабочих. Отец — Теофиленко Валентин 

Романович, 1960 г. рождения, украинец, работает машинистом 

электровоза. Мать — Теофиленко Анастасия Ивановна, 1964 г. рождения, 

украинка, работает воспитателем в детском саду.  

С 1997 по 2004 г. посещал Воскресную школу при храме святителя 

Петра, Митрополита Киевского.  

С 1999 г. пою на клиросе и по настоящее время являюсь пономарем 

в этом же храме.   

В 1996 г. пошел в 1 класс среднеобразовательной школы № 4 г. 

Хмельницкий, а в 2005 г. получил неполное среднее образование и 

поступил в Хмельницкий базовый медицинский колледж по 

специализации фармацевт, который успешно окончил в 2008 г.  

С 2008 по 2010 г. — служба в армии (танковые войска, сержант 

запаса).  

С 2010 г. начал работать на должности фармацевта в аптеке при 

Хмельницкой областной поликлинике.  

Мои скромные труды были отмечены Грамотой (Похвалой, 

Дипломом, Орденом, Благодарностью и т.п.).  

В 2015 г. женился. Жена — Теофиленко Дарья Георгиевна, 1990 г. 

рождения, украинка, образование высшее педагогическое, в настоящее 

время находится в декретном отпуске, проживает со мной. Дочь — 

Теофиленко Анна Олеговна, 2016 г. рождения, проживает со мной.  

Фактически проживаю по адресу:  г. Хмельницкий, ул. М. 

Грушевского, 71, кв. 63. 

06.06.2018 г. 
(дата) 

Теофиленко 
(подпись) 

 



Зразок 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Теофіленко Олег Валентинович, народився 28 червня 1989 року в 

місті Хмельницький в родині робітників. Батько — Теофіленко Валентин 

Романович, 1960 р. народження, українець, працює машиністом 

електровоза. Мати — Теофіленко Анастасія Іванівна, 1964 р. народження, 

українка, працює вихователем в дитячому саду.  

З 1997 по 2004 р. відвідував Недільну школу при храмі святителя 

Петра, Митрополита Київського. 

З 1999 р. співаю на криласі і до теперішнього часу є паламарем в 

цьому ж храмі. 

У 1996 р. пішов до 1-го класу загальноосвітньої школи № 4 м. 

Хмельницький, а в 2005 р. отримав неповну середню освіту і вступив до 

Хмельницького базового медичного коледжу за спеціалізацією фармацевт, 

який успішно закінчив у 2008 р.  

З 2008 по 2010 р. — служба в армії (танкові війська, сержант запасу). 

З 2010 р. почав працювати на посаді фармацевта в аптеці при 

Хмельницькій обласній поліклініці.  

Мої скромні труди були відзначені Грамотою (Похвалою, 

Дипломом, Орденом, Подякою тощо). 

У 2015 р. одружився. Дружина — Теофіленко Дарія Георгіївна, 1990 

р. народження, українка, освіта вища педагогічна, в даний час знаходиться 

в декретній відпустці, проживає зі мною. Дочка — Теофіленко Ганна 

Олегівна, 2016 р. народження, проживає зі мною.  

Фактично проживаю за адресою: м. Хмельницький, вул. М. 

Грушевського, 71, кв. 63. 

06.06.2018 г. 
(дата) 

Теофіленко 
(підпис) 

 

 


