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Народилася 5 травня 1967 р. у м. Боярка Києво-
Святошинського району Київської області в сім’ї 
Ганни Силівни та Миколи Петровича Москаленків. 
Мати працювала диспетчером, бригадиром, старшим 
майстром, а батько — водієм.

Педагогічну діяльність розпочала в 1985 р. На мо -
мент вступу до КПІ ім. О. М. Горького А. М. Мо  с-
кален ко вже працювала в середньому професійно-тех-
нічному училищі № 13 м. Києва майстром виробничого 
навчання. Бажання здобути більше знань з організації 
виховної роботи з учнями в групі спонукало її обрати 
серед великої кількості факультетів саме педагогічний. У 
1992–1993 рр. А. М. Москаленко — методист пси хо лого-
педагогічного відділу Дитячо-юнацького центру Харків-
ського району м. Києва; в 1993–1994 рр. — заступник 
директора середньої школи № 302 м. Києва; в 1994–
2004 рр. — старший викладач, доцент кафедри педагогіки 
Київського міжрегіонального інституту вдосконалення 
вчителів імені Бориса Грінченка. З 2004 р. до сьогодні пра-
цює в КНУ імені Тараса Шевченка: доцентом кафедри 
педагогіки, а з 2012 р. — заступником декана факультету 
психології з навчальної роботи. У 2007–2009 рр. була вче-
ним секретарем спеціалізованої вченої ради К 26.001.16.

Автор понад 120 праць. Є дійсним членом Між-
народної академії безпеки життєдіяльності (2004) 
та Міжнародної академії культури, безпеки, екології 
та здоров’я (2007). Нагороджена медаллю «Трудова 
слава» в номінації «За вагомий внесок у справу розбу-
дови України та високий професіоналізм» (2009).

Алла Миколаївна Москаленко вважає, що жити 
потрібно в гармонії з собою, завжди бути справж-
ньою. Виховала доньку — Олександру Володимирівну 
Номер (1988 р. н.).

Народилася 4 березня 1969 р. у м. Вишневому 
Києво-Святошинського району Київської області 
в сім’ї Ганни Силівни та Миколи Петровича Мос-
каленків. Мати працювала диспетчером, брига-
диром, старшим майстром, а батько — водієм. 
У 1989 р. закінчила Київське педагогічне учи-
лище № 1 імені Н. К. Крупської за спеціальністю 
«Дошкільне виховання», а в 1994 р. здобула спе-
ціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)» 
в Українському державному педагогічному універ-
ситеті імені М. П. Драгоманова. Випускниця Київ-
ського міжрегіонально го інституту удосконалення 
вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю 
«Початкове навчання» (2002) та Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка за 
спеціальністю «Управління навчальним закладом» 
(2008).

За плечима в Наталії Миколаївни 27 років педа-
гогічної роботи. Педагогічну діяльність вона роз-
почала в 1989 р. у ДНЗ № 660 м. Києва на посаді 
вихователя. З 1990 р. працювала вихователем ДНЗ 
№ 575 м. Києва, з 2004 р. — вихователем-методис-
том ДНЗ № 523 м. Києва. Із 2009 р. до сьогодні 
Н. М. Шут — директор ДНЗ № 573 м. Києва. В людях 
найбільше цінує відповідальність, принциповість, 
справедливість, пунктуальність і доброзичливість. 
Її життєве кредо: «Ніколи не здаватися!»

Автор понад 30 праць. Член-корес пондент 
 Міжнародної академії безпеки життєдіяльності 

(2004). Нагороджена подяками Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
 Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) та голови Київської міської держ-
адміністрації.

Заміжня. Разом із чоловіком Олександром 
Михайловичем Шутом виховують доньку Анну 
(1999 р. н.) та сина Миколу (2001 р. н.).
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