
Москаленко Лариса Миколаївна 

кандидат філософських наук  

Освіта: 
історик, викладач історії, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 

(1993-1998 рр.). 
 

Науковий ступінь: 
кандидат філософських наук (2012), дисертація «Феномен релігійного лідерства на 

основі іудейських традицій» за спеціальністю 09.00.11  релігієзнавство. 
 

Викладацька діяльність: 

Технології прикладних соціологічних досліджень(SPSS, ОСА); 

Соціологія молоді; 

Соціологія культури; 

Організація та методологія соціологічних досліджень; 

Зв'язки з громадськістю в галузі ТК; 

Інтерактивна компетентність у соціальних технологіях. 
 

Участь у проєктах: 

1. Соціологічне дослідження «Криза професіонально-технічної освіти в Україні» 

(ГО Міжнародний центр неформальної освіти, 2020 р.)  

2. Міжнародний меморіальний проєкт (Ізраїль, Україна, Білорусія, Польща, 

Литва,), присвячений пам’яті жертв Холокосту (проєкт присвячені пам’яті 

учасникам повстання у таборі смерті Собібор) (2012 по теперішній час). 

3. Експертна участь у розробці законопроекту «Про освіту дорослих» (DVV 

International in Ukraine, Ассоціація освіти дорослих в Україні, Міністерство 

освіти України  2017-2020 рр.) 

4. Соціологічне дослідження «Неформальна освіта в Україні, вимір можливостей» 

(ГО Міжнародний центр неформальної освіти, 2019 р.) 

5. Участь у розробці концепції «Розвитку освіти дорослих в Україні» (DVV 

International in Ukraine, Ассоціація освіти дорослих в Україні, 2019)  

6. Соціологічне дослідження «Тенденції та розвиток неформальної освіти в 

Україні» (ГО Центр неформальної освіти, 2018 р.). 

7. Міжнародний проєкт «Онлайн платформа неформальної освіти» (DVV 

International in Ukraine, 2014-2018 рр.). 

8. Культурно-історичного проєкт «Династії Медалье» (Державний  Львівський 

музей історії релігії, 2015 р.). 

9. Науково-дослідницький проєкт  «Інституціоналізація громадської участі молоді 

в процесах модернізації України» (Інститут сімейної та молодіжної політики, 

Міністерство молоді та спорту, 2015). 

10. Науково-дослідницький проєкт: «Неформальна освіта в Україні: досвід України 

та кращі західні практики» (Інститут сімейної та молодіжної політики, 

Міністерство молоді та спорту, 2014). 

11. Всеукраїнський молодіжний проєкт «Молодіжний працівник»( ПРООН, 

Інститут сімейної та молодіжної політики, Міністерство молоді та спорту, 2014-

2017 рр.). 

 



Додаткові види професійної діяльності: 

 Член Асоціації освіти дорослих в Україні, з 2016 року 

 

Публікації: 

35 наукових, навчально-методичних праць за напрямом діяльності кафедри, у тому 

числі:  

27 наукові статті, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях за профілем діяльності кафедри. 
 

Монографії: 

1. Москаленко Л. Прорив у безсмертя. Повстання у таборі Собібор / Упоряд., автор 

передмови Л. Москаленко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА,2016. – 152 с.  

 
 


