
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника інституту громадянського суспільства ГО «Інтелектуальний 

форум» для участі в установчих зборах по формуванню складу громадської ради при при 

Одеській обласній державній адміністрації. 

 

Козловська Лариса Олексіївна 

Працює  Викладач. Психолог 

Громадянство  Україна 

Число, місяць і рік народження 08 червня 1963 року 

Місце народження  Україна, Одеса 

Освіта 1. 06.2013 р. – кваліфікація психолог, 

викладач психології (дисципліна – 

психологія управління); Інститут 

інноваційної та післядипломної освіти 

Одеського національного університету 

ім. І.І.Мечникова. 

2. 06.1985 р. – спеціальність географія, 

економічна географія (дисципліна - 

економічна географія); Одеський 

державний університет ім. 

І.І.Мечникова. 

Науковий ступінь, вчене звання 

 

 

Володіння мовами  Українська, россійська, англійська, 

іспанська 

Нагороди, почесні звання 

 

Почесна грамота Одеської обласної ради, 

Почесна грамота Одеської міської ради, 

Лауреат премії ім. В.Вернадського 

Лауреат премії ім. К. Паустовського 

Досвід роботи у виборних органах - 

Трудова діяльність  1. 01.01.2018 по теперішній час – 

викладач, психолог. 

2. 01.10.2017 по 01.05.2019 - фізична 

особа-підприємець. 

3. 03.2005 р.- 05.2006 р. – помічник - 

консультант народного депутата 

України. Присяга державного 

службовця прийнята 01.03.2005 р. 

Присвоєний 7 ранг державного 

службовця.  

4. 03.2003 р. – 03.2005 р. – виконавчий 

директор Одеського обласного 

відділення всеукраїнської ГО 

"Інтелектуальний форум України". 

5. 07.2002 р.– 02.2005 р. – заступник 

начальника ВТК ЗАТ "Будгідравлика". 

6. 04.2001 р. – 07.2001 р. – заступник 

директора ТОВ "Ексодус - Лтд". 

7. 07.1991 р. – 04.2001 р. – підприємства та 

установи м. Одеси 

8. 08.1989 р. – 10.1990 р. - вчитель 

географії СШ №39 м. Одеса. 



9. 09.1985 р. – 07.1988 р. - лаборант 

кафедри педагогіки Одеського              

державного університету ім. 

І.І.Мечникова. 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  

Членство та посада в ІГС  1. 05.2006 р. – до теперішнього часу – 

заступник голови, виконавчий 

директор ГО "Інтелектуальний 

форум України" 

2. 03.2003 р. – 03.2005 р. – виконавчий 

директор Одеського обласного 

відділення всеукраїнської ГО 

"Інтелектуальний форум України" 

Особисті досягнення  

Контактна інформація ІГС та делегованої 

особи 

 

65026, м. Одеса, Приморський район, вул. 

Грецька, буд. 44 

743-25-92, larika32@ukr.net 

Можливі напрями роботи у Громадській 

раді 

 

Культура, охорони культурної спадщини, 

освіта. Питання пов'язані з особами, які 

ведуть незалежну професійну діяльність у 

сфері культури та освіти. 

 

 «18» лютого  2021 р. 

Делегований представник     Л. Козловська 

ГО «Інтелектуальний форум»                                                                        





МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 
 

    Я, Козловська Лариса Олексіївна, тривалий час приймаю участь 

у побудові громадянського суспільства в Україні. 
    Для мене залучення громадськості до прийняття рішень є 

основним принципом роботи. 

    Мотивом бути обраним до складу громадської ради є можливість 
найбільш ефективного втілення розроблених ГО "Інтелектуальний 

форум" проектів та програм, в тому числі націлених на надання 

послуг ОТГ.  Втілення проектів та програм шляхом здобуття 
підтримки у членів відповідних комітетів та усього складу 

громадської ради. 

     Мені б хотілося приєднатися до команди, яка буде працювати на 
благо Одеської області. Адже для реалізації глобальних ідей 

потрібно мати більше впливу на місцеву владу. Громадська рада 

мені надає ці можливості.  
 

18 лютого 2021 р. 
 

Делегований представник     Л.Козловська                   

громадської організації  

"Інтелектуальний форум"  
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