
АВТОБІОГРАФІЯ
Прізвище  ___________________________________Пазєєва ______________________________ 

Ім'я __Ганна ___ по батькові _______________Михайлівна___________________________ 

Народилася в місті Києві 18 серпня 1967 року. 

По закінченні середньої школи №114, працювала старшою піонерською вожатою в середній 

школі №114 м. Києва. 

З 1987р. – 1992р. навчалась в Київському державному педагогічному інституті ім. М.П. 

Драгоманова за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни та праця. По закінченні інституту 

працювала в середній школі № 262 вчителем трудового навчання 

З 1996 – 2001 рік працюючи вчителем трудового навчання в середній школі № 304 була 

завідуючою кафедри трудового навчання. В цей час отримала вищу категорію та звання «старший 

вчитель». Працювала членом комісії в районних та міських олімпіадах. 

Працюючи в Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (МНВК) Святошинського 

району м. Києва з 2001-2004 роки була завідуючою методичним профорієнтаційним кабінетом. 

Викладала на економічному профілі – основи менеджменту та основи інформатики. 

З 2001-2004р. навчалась в Київському міському педагогічному Університеті ім. Б.Д. 

Грінченка, за спеціальністю «Менеджмент організацій» 

З 2003-2004 навчального року в МНВК обіймала посаду заступника директора з навчально-

методичної роботи. Маю численні нагороди та подяки, а також записи-подяки в трудовій книжці. 

З листопада 2004 року працюю в Університеті економіки та права «КРОК». Спочатку на 

посаді методиста деканату факультету економіки та підприємництва. З травня 2005 року ввійшла в 

склад Вченої Ради факультету, а з грудня 2005 року стала провідним методистом цього ж 

факультету. На мене було покладено роботу з оперативного планування та організації розкладу 

навчальних занять усіх курсів та програм на факультеті Економіки та підприємництва, а також 

табелювання викладачів. 

З 2005 року поєднувала основну діяльність з викладацькою роботою, будучи асистентом 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики. З 2009 року працюю на кафедрі 

зовнішньоекономічної діяльності та логістики – старшим викладачем. Викладаю в Коледжі 

економіки, права, та інформаційних технологій дисципліни: комерційна діяльність, 

зовнішньоекономічна діяльність підприємства, основи менеджменту, менеджмент, основи 

товарознавства, інфраструктура товарного ринку, комерційна діяльність посередницьких підприємств, 

тощо. 

З 2006-2007 рік навчалась в ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», за спеціальністю 

«Педагогіка вищої школи» 

В вересні 2007 року отримала категорію “провідний методист”. Підтвердила вищу категорію 

та звання «старший учитель». 

З 2008 року голова циклової комісії з «Комерційної та маркетингової діяльності». 

З жовтня 2012 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 2012 року працюю в Університеті економіки та права «КРОК» відповідальним секретарем 

міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК». 

На даному етапі працюю на посаді старшого викладача кафедри економіки та менеджменту 

підприємства, викладаю в Університеті дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких 

підприємств», «Основи менеджменту», «Комерційна діяльність», «Товарознавство» та інші. 

Маю навички роботи з програмами на ПК (Word, Excel, AGMA ltd ). 

Маю 32 років безперервного педагогічного стажу, дуже відповідальна, врівноважена, 

цілеспрямована, енергійна. Комунікабельна. Не конфліктна.  

Заміжня. Чоловік – Пазєєв Андрій Георгійович, 10 березня 1969 року народження, працює в 

Інституті електродинаміки НАН України на посаді старшого наукового співробітника. 

Маю доньку – Пазєєву Юлію Андріївну, 22 жовтня 1993 року народження, закінчила 

Київський національний Університет ім. Т. Шевченка, механіко-математичний факультет, зараз 

магістр Київського національного Університету культури і мистецтв на факультеті режисури і 

хореографії. 

Пазєєва Г.М. 2016р 


