
ОСОБОВИЙ  ЛИСТОК 

ОБЛІКУ  КАДРІВ 

1. Прізвище

ім’я 

по батькові 

2. Рік, число і місяць народження

3. Місце народження

4. Освіта

Назва навчального закладу 
і його місцезнаходження 

Факультет 
або 

відділення 

Рік 
вступу 

Рік 
закінчення 
або вибуття 

Якщо не 
закінчив, то 

з якого 
курсу вибув 

Яку спеціальність 
одержав в результаті 

закінчення навчального 
закладу, вказати № 

диплома або посвідчення 

5. Якими мовами володіє (в якому обсязі)

(читає і перекладає зі словником, читає і може розмовляти, володіє вільно) 

6. Науковий ступінь, вчене звання

(№ диплома або посвідчення) 

7. Скільки маєте наукових праць та публікацій



8. Виконувана робота з початку діяльності, включаючи навчання у вищих і середніх

спеціальних навчальних закладах, військову службу. 

При заповненні даного пункту установи, організації і підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у 

свій час, військову службу записувати із зазначенням посади. 

Місяць і рік 
Посада із зазначенням установи, організації підприємства, 

а також міністерства (відомства) 

Місце знаходження 

установи, організації 

підприємства вступу звільнення 

9. Чи обирався у представницькі та профспілкові органи

Місце народження 

виборного органу 

Назва виборного 

органу 
Ким обрано 

Рік 

обрання вибуття 

10. Які має урядові нагороди
(коли і чим нагороджений)

11. Відношення до військового обов’язку та військове звання

Склад Рід військ 

   (командний, політичний, адміністративний, технічний і т.п.) 

12. Родинний стан у момент заповнення особистого листка
(перелічити членів сім’ї із зазначенням віку)

13. Домашня адреса

«      » 20         р Особистий підпис 

Телефон ______________________________________________________________________ 
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