АВТОБІОГРАФІЯ

Прізвище __Снігир______________________________________________________________
Ім'я _Лариса___________ по батькові __Петрівна___________________________________
Народилась 28 травня 1966 року в місті Василькові Київської області. В 1973 році вступила до 1 класу
Васильківської середньої школи №1, яку закінчила в 1983 році. З 1983р. – 1984р. навчалася на курсах «Медичної та
санітарної грамотності».
З 1984 року почала працювати в дитячому комбінаті № 7 на посаді вихователя. У 1985 року звільнилася
з роботи в зв`зку з переводом чоловіка на нове місце служби в іншу місцевість.
З 1985р. по 1987р., переїхавши з чоловіком військовослужбовцем в м. Єйськ РСФРР, працювала на
посаді вихователя в дитячих яслах № 1.
В 1989 році в зв`язку з переводом чоловіка військовослужбовця, переїхала в місто Кизил-Арват
Туркменської СРР та з 14 квітня цього ж року прийнята на посаду вихователя в дитячий комбінат № 1 «Шатлик».
У вересні 1989 року звільнена з посади в зв`язку з переводом чоловіка військовослужбовця до іншого місця
служби в іншу місцевість. Переїхавши в місто Карші Узбекської СРР, у вересні 1989 року зарахована на посаду
вихователя в дитячий комбінат №17. В 1990 році в зв`язку з переводом чоловіка до нового місця служби, переїхала
в місто Кизил-Арват Туркменської СРР, де в травні 1990 року зарахована на посаду вихователя в дитячий комбінат
«Шатлик». У червні 1992 року звільнена з посади в зв`язку з переводом чоловіка військовослужбовця на нове
місце служби в іншу місцевість.
Переїхавши до міста Василькова Київської області з 1992 по 2003 рік працювала на посаді вихователя в
дитячому комбінаті № 7.
В 2003 році вступила до Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.Гоголя на історикоюридичний факультет. У вересні 2003 року зарахована до ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 на посаду вихователя групи
продовженого дня.
З 2004 по 2008 рік працювала на посаді вчителя історії та правознавства ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. В цей
час отримала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І-ої категорії».
У вересні 2008 року переведена на посаду методиста 1 категорії у Васильківський коледж
Національного авіаційного університету. У 2010 році присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої
категорії».
З липня 2014 року прикріплена як здобувач Університету економіки та права «КРОК» наукового
ступеня кандидата наук, зі спеціальності 21.04.02 – економічна безпека суб`єктів господарської діяльності.
З 2015 року переведена на посаду викладача циклової комісії «Організація виробництва», викладаю у
Васильківському коледжі НАУ дисципліни «Менеджмент», «Основи менеджменту».
Маю численні нагороди та подяки, а також записи-подяки в трудовій книжці.
Педагогічний стаж 27 років, відповідальна, врівноважена, енергійна, цілеспрямована, комунікабельна.
Не конфліктна.
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