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Строки виконання (3 роки): січень 2018 – січень 2021   

 

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)  

Ключовим компонентом професійної іншомовної комунікативної компетенції 

спеціаліста є його професійна комунікативна мобільність – здатність швидко реагувати у 

нестандартній, проблемній ситуації професійного іншомовного спілкування. 

Науковий проект являє собою дослідження формування та розвитку у студентів 

немовних спеціальностей вмінь та навичок, що є необхідними для їхньої успішної 

професійної комунікативної мобільності у ситуаціях міжкультурного спілкування. До їх 

числа належать іншомовні комунікативні навички професійного спілкування, вміння 

будувати комунікацію при груповому вирішенні проблеми, здатність проектувати нові 

форми дії, а також вміння використовувати іноземну мову для отримання нових знань у 

професійній сфері та вирішення професійний них завдань. Це передбачає розширення 

діапазону можливих ситуацій іншомовної комунікативної поведінки, від ефективності 

якої залежатиме успіх професійної діяльності майбутнього спеціаліста.  

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків) 

Об’єкт дослідження: комунікативна мобільність як компонент іншомовної 

комунікативної компетенції майбутнього фахівця. 

Предметом дослідження є: концептуально-технологічні засади формування 

комунікативної мобільності студентів немовних спеціальностей в кроскультурній 

взаємодії засобами вивчення іноземної мови. 

Фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект. Значимість 

даного дослідження визначається тим, що його здійснення пов'язане з такою актуальною 

проблемою як підготовка майбутніх фахівців, формуванню та розвитку у студентів 

немовних спеціальностей професійної комунікативної мобільності – здатності до 

здійснення якісного професійного спілкування іноземними мовами в різних ситуаціях 

кроскультурної професійної взаємодії. 

Актуальність У зв’язку з істотними змінами, що відбуваються в різних аспектах 

соціокультурного, політичного та духовного життя України, існує необхідність змін у 

сфері вищої професійної освіти з метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців. Сьогодні якість підготовки фахівця визначається його готовністю до ефективної 

професійної діяльності, гнучкістю, багатофункціональністю, можливістю адаптуватися до 

швидко мінливих та невизначених умов сучасного світу, а також вміннями 

використовувати іноземні мови для отримання нових знань та вирішення професійних 

задач. Все це потребує нової структури, змісту, форм та видів професійної іншомовної 

комунікативної підготовки студентів немовних спеціальностей.  

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків) 

Основна мета дослідження полягає у визначенні та розкритті концептуально-

технологічних основ формування професійної мобільності студентів ВНЗ засобами 



вивчення іноземних мов, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці 

умов формування іншомовної комунікативної мобільності майбутніх фахівців у процесі 

викладання курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

Ця мета визначає завдання дослідження: 

1) на основі аналізу наукових джерел з’ясувати стан дослідженості проблеми й 

обґрунтувати теоретико-методологічні аспекти формування комунікативної мобільності 

студентів у крос культурній взаємодії засобами іноземних мов; визначити закономірності 

комунікативно орієнтованого напрямку підготовки студентів у процесі викладання курсу 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»; 

2) виявити особливості комунікативної професійної поведінки у ситуаціях 

міжкультурного спілкування; параметри та статус іншомовної комунікативної компетенції 

фахівця; 

3) визначити змістовні характеристики професійної мобільності як компонента 

іншомовної комунікативної компетенції студента; 

4) встановити компоненти змісту навчання, що націлені на формування 

професійної комунікативної мобільності засобами іноземних мов; 

5) визначити педагогічні умови формування комунікативної мобільності студентів; 

6) теоретично визначити та обґрунтувати модель та технології формування 

професійної комунікативної мобільності студентів засобами іноземних мов;  

- розробити рекомендації та методичний супровід формування професійної 

комунікативної мобільності студентів засобами іноземних мов. 

 

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків): 

Аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї 

проблеми. Комунікативна мобільність, як нова наукова реалія, почала досліджуватися 

нещодавно. Це поняття активно використовується у великій кількості наукових областей: 

у галузі психології (А.Брушлинський, І.Василенко, Р.Немов), філософії освіти 

(В. Новиков) та економіки (І.Смирнова, Л.Сорокіна). Педагогічний інтерес до мобільності 

виявляється у двох ракурсах: академічна (освітня) мобільність (Е. Артамонова, 

М. Ставрук, А. Коропченко, А. Шеремет та ін. ) та професійна мобільність (Л. Амирова, 

Е. Зеєр, Б. Ігошев, Л.Горюнова). Особлива увага до цього феномену обумовлена 

необхідністю дослідження особливостей успішної адаптації фахівця до мінливих умов 

професійної діяльності на перетині культур. 

Загальні основи та окремі аспекти феномену професійної мобільності розроблено у 

працях В. Безрукової, В. Береги, В. Воронкової, С. Гончаренка, І. Дичківської, 

Є. Іванченко, Н. Кожемякіної, З. Курлянд, О. Савченко, Л.Уманського, Л. Шевченко, 

М. Яценко тощо.  

Окремі аспекти проблеми досліджено присвячено: підготовці студентів до 

іншомовного спілкування (В. Борщовецька, Ю. Гапон, Н.Логутіна та ін.); формуванню 

готовності фахівців іншомовного спілкування (М. Бабинець, М. Галицька, Л.Гапоненко); 

використанню інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців до професійного 

спілкування (Б. Барет, Л. Морська, С.Яцюк та ін.); шляхам підвищення рівня підготовки 

фахівців до професійного (ділового) спілкування (І. Берман, І. Козубовська, О. Куліш та 

ін.); питанням розвитку комунікативної компетентності студентів (Л.Барановська, 

Д. Хаймз); формуванню професійної іншомовної компетенції майбутніх фахівців 

(Р. Гришкова, Н. Микитенко, М.Прадівлянний та ін.); формуванню комунікативних умінь 

у процесі підготовки до професійного спілкування фахівців немовних спеціальностей 

(Т. Брик, О. Клименко, В. Коломієць та інші); формуванню культури професійного 

спілкування фахівців економічних спеціальностей (А. Бичок, В. Лівенцова та інші); 

використанню ділових ігор у підготовці студентів до іншомовного спілкування 

(Л. Волкова, М. Воровка, Ю. Друзь та інші). 



На жаль, дослідники не звернули достатньо уваги на процес формування 

комунікативної мобільності студентів немовних спеціальностей в кроскультурній 

взаємодії засобами вивчення іноземної мови. Вирішенню чинних питань присвячено 

дослідження «Концептуально-технологічні засади формування професійної 

комунікативної мобільності студентів в кроскультурній взаємодії». 

Напрацювання авторів проекту в даному напрямі. 

Сьогодні фахівець має бути готовим діяти в умовах високої динаміки ринку праці. 

Для цього йому необхідно вміти працювати з іншомовними інформаційними потоками, 

бути динамічним, здатним аналізувати процеси, що відбуваються в оточуючому 

середовищі, бути гнучким та поліфункціональним. 

Професійна підготовка може вважатися ефективною лише тоді, коли результатом її 

буде професійно мобільний кваліфікований працівник, який не тільки володіє 

спеціальними знаннями, а й вміє діяти адекватно у відповідних міжкультурних ситуаціях, 

застосовуючи професійні знання і знання іноземних мов, приймаючи на себе 

відповідальність за власну діяльність. Отже, головною метою діяльності будь-якого 

вищого навчального закладу є формування професійно мобільного майбутнього 

кваліфікованого робітника.  

Дане дослідження базується на концепції, що володіння вміннями іншомовного 

спілкування дасть змогу підготувати студентів до потреб міжнародної мобільності, 

взаєморозуміння і тісної співпраці в галузі освіти, культури, науки, торгівлі, виробництва, 

створення сприятливих умов для роботи і відпочинку кожного громадянина тощо. 

Про важливість професійного іншомовного спілкування у професійній діяльності 

майбутнього економіста свідчать нормативні документи вищої освіти України. В освітньо-

кваліфікаційній характеристиці фахівця зазначено, що випускник вищого навчального 

закладу економічного профілю повинен володіти однією з іноземних мов на рівні 

професійного і побутового спілкування, що передбачає здатність до письмової та усної 

комунікації, розроблення документів професійного спрямування іноземною мовою тощо. 

Отже, підготовка майбутнього фахівця до виконання виробничих функцій має 

здійснюватися з урахуванням організаційно-комунікативної, інформаційно-

комунікативної, регулятивно-комунікативної, афективно-комунікативної функцій 

професійного іншомовного спілкування. Це забезпечить здатність фахівця творчо 

вирішувати виробничі проблеми і професійно спілкуватися у нестандартних ситуаціях 

іншомовного середовища, розвиватиме його лінгвістичну допитливість, вміння 

підприємливості, здібності до самонавчання тощо. Потреба реалізації цих важливих 

завдань актуалізує необхідність пошуку ефективних шляхів формування готовності 

майбутніх фахівців до професійного іншомовного спілкування в крос культурній 

взаємодії. 

5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків) 

Методи дослідження носять комплексний характер: теоретичні – вивчення 

літератури, досвіду з проблеми, теоретичний аналіз філософської, соціологічної, 

психологічної, педагогічної літератури з теми дослідження, директивних та нормативних 

документів, синтез теоретичного та емпіричного матеріалу, його узагальнення та 

систематизація даних, моделювання, порівняння, прогнозування; а також комплекс 

емпіричних методів – спостереження, бесіди, тестові опитування, анкетування, вивчення 

та узагальнення педагогічного досвіду, дослідно-експериментальне навчання та 

статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження. 



Гіпотезою дослідження є припущення, що формування професійної 

комунікативної мобільності студентів у крос культурній взаємодії буде здійснюватися 

ефективно за наступних умов: 

- використання іноземної мови для набуття знань з основної спеціалізації; 

- оволодіння іноземними мовами на достатньому рівні для вирішенні професійних 

завдань; 

- використання компонентів змісту навчання курсу «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» на формування комунікативної мобільності студентів; які утворюють 

єдиний комплекс дидактичних одиниць, володіння якими забезпечує якість 

міжкультурного професійного діалогу у ситуаціях комунікативної невизначеності; 

- створення дидактично структурованої сукупності проблемних професіональних 

ситуацій кроскультурної взаємодії, проблемних професіонально-комунікативних задач, 

що визначають послідовність дій щодо виявлення та подолання різних типів 

комунікативної невизначеності у ході оволодіння предметним змістом дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»; 

- використання ІКТ та ефективних інтерактивних методик у викладанні іноземних 

мов. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА 

НОВИЗНА (до 40 рядків): 

Теоретична значимість наукового проекту визначається тим, що чинне дослідження є 

роботою, пов'язаною з такими актуальними проблемами  

Дослідження дозволить: уточнити поняття «іншомовна професійна компетенція» та 

«професійна мобільність», які дозволяють фахівцю гнучко орієнтуватися у динамічних 

професійних умовах, і виявляються у зміні професійного статусу, підвищенні кваліфікації, 

освоєнні інноваційних технологій, підтримці ефективних міжособистісних стосунків у 

професійній сфері; визначити структуру професійної мобільності майбутнього фахівця, яка 

включає базовий, суб’єктний та конативний компоненти; визначити склад соціально-

особистісних компетенцій спеціалістів (зокрема компетенції міжособистісної взаємодії, 

нормативно-правові, поведінково-регулятивні та особитісні компетенції). 

Практична значущість дослідження полягатиме у використанні іноземних мов для 

формування комунікативної професійної мобільності студентів; впровадженні у 

навчальний процес інноваційних засобів викладання іноземних мов. 

 

7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 роки): 
1. Захищені виконавцями проекту докторських дисертації (за тематикою проекту): 

Солодка А.К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників 

педагогічного процесу вищих навчальних закладів (2016). 

 

2. перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту: 

1. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. 

А. К. Солодкої. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 204с.  
2. Солодка А. К. Кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу вищих 

навчальних закладів: монографія / А. К. Солодка. – Миколаїв, Іліон, 2015. – 424 с. 

3.Культурний інтелект: монографія/ за наук. ред. А.К Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 
2016.  

4.Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу / за наук. ред. А.К Солодкої. – 

Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. – 245с. 

5. Стратегії розвитку культурного інтелекту / за наук. ред. А.К Солодкої. – Миколаїв: ФОП 
Швець В.М., 2017. – 301 с. 

 

3. перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту; 



1. Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник / за ред. А. К. Солодкої. – 

Миколаїв: Іліон, 2013. – 251 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України: лист від 10.04.2012 року № 1/11-4836). 

2. Майборода Р.В. Ділова іноземна мова. Завдання для самостійної роботи. Видання 

посібника для проведення самостійної роботи з ділової англійської мови для студентів 
факультету економіки спеціальності «Менеджмент». Навчальний посібник. – Миколаїв, 

2015. – 197 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів (протокол « 1 (11-11474 від 12.07.2013) 

3. Солодка А.К. Іноземна мова за науково-професійним спрямування. Навчально-методичний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. 

– 232с. 

4. Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії: навч.-метод. посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / А. К. Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 228 с. 

 

4. основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 10). 
Solodka A. K. Personality Characteristics as Predictors of Affective Availability to Interact 

across Cultures / A. K. Solodka // Arab World English Journal. – 2013. – Vol. 4, №. 2. – P. 213 – 

219.(Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Thomson Reuters,WEB OF SCINCE. 
Solodka A. K. Formation the availability of pedagogical process participants to interact 

across cultures: model and methodic / A. K. Solodka // British Journal of Science, Education and 

Culture. – London, 2014. – №1 (5) (January-June).– P. 46 – 52. (Index Copernicus) 
Солодкая А. К. Влияние практики кросскультурного взаимодействия на 

формирование готовности к его осуществлению / А. К. Солодкая // Science and Education: a 

new Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (15), Issue: 30, 2014. – P. 77 – 80. 
(Copernicus Citation Index) 

Солодкая А. К. Алгоритм фасилитирующей деятельности преподавателя в 

организации кросскультурного взаимодействия / А.  К. Солодкая // The European Scientific 

and Practical Congress “Global scientific unity 2014”. Scientific and practical edition: Prague 
(Chech Rеpublic), 26-27-th of September 2014. – Publishing Center of the International 

Scientific Association “Science and Genesis”, Copenhagen, 2014. – № 4. – P. 43 – 47. (Index 

Copernicus) 
Солодка А.К. Cоціокультурні фактори-домінанти формування смисложиттєвих 

орієнтацій особистості у кроскультурній взаємодії / А.К.Солодка // Science and Education: a 

new Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2016. – C.45-51. (Copernicus Citation 
Index) 

Солодка А.К. Зарубіжні концепції кроскультурного навчання / А.К.Солодка // 

Порівняльно-педагогічні студії. – Умань, 2016. – 1 (27). – С.35-42. (Index Copernicus). 

Майборода Р.В. Методологічні основи мобільності як професійно значущої 
характеристики випускника-економіста/ Естети і етика педагогічної дії. Збірник наукових 

праць. – Випуск 11. – Київ – Полтава, 2015. С. 19 – 31. 

Раковська М.А. Концептуалізація філософського погляду на проблему формування 
аксіологічного потенціалу професійної підготовки / Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 130/ Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 

372 с.(Серія: Педагогічні науки). 
Майборода Р. В. Акмеологічнийй механізм формування сучасного 

конкурентоспроможного фахівця / Baltic Journal of Economic studies. - Registracijas Wr 

000740259 ISSN (Латвія): 2256-0442, 2015. 
Project-making in language, content and real-life skill learning (стаття) / Абабілова Н.М., 

Майборода Р.В. // Japanese Educational and Scientific Review, 2015, No.1. (9) (January-June). 

Volume XI.“Tokyo University Press”, 2015. – P. 487-492. (успівавт. зМайбородоюР.В.) (Index 

Copernicus) 

 

Таблиця 1. 

Доробок авторів проекту за останні 5 років 

 Показники Кількість 



1. Публікації виконавців за тематикою НДР: 

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних 

Web of Science 

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз 

даних ; 

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової 

установи); 

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України; 

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України; 

1.7 словники, довідники. 

 

15 

1 

 

10 

15 

 

5 

 

5 

15 

1 

2. Підготовка наукових кадрів. 

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий 

консультант) виконавців проекту докторських дисертацій; 

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий 

керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

 

1 

3 

 

8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ  ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків): 

8.1.Партнерська участь у проекту «English Access Microscholaship Program» відповідно до 

договору (Миколаївський благодійний фонд МЕТА, Центральна міська бібліотека 

ім..М.Л.Кропивницького м. Миколаїв, які надають адміністративну та логістичну 

підтримку проекту) із підвищення ефективності роботи з цільовою аудиторією 

(переселенців з зони АТО) щодо розвитку їхньої кроскультурноїкомпетентності, 

поглиблення знань з англійської мови, розвитку навичок мобільності та лідерських 

якостей. Забезпечення науково-методичного супроводу проекту на основі створеної 

моделі та технології формування професійної мобільності в кроскультурній взаємодії 

(кафедра іноземних мов). Впровадження моделі та технології формування професійної 

мобільності студентів в кроскультурній взаємодії у викладання курсу «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» у навчальний процес підготовки фахівців вищих навчальних 

закладів: Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського; 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  

(відповідно до договору). Сумісна розробка змістовного компоненту курсу «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» на основі впровадження моделі та технології 

формування професійної мобільності студентів в кроскультурній взаємодії 

8.2  Інформація про опублікування та розповсюдження результатів: 

-монографія «Формування професійної комунікативної мобільності студентів в 

кроскультурній взаємодії» (за рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського); 

- статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних - 10; Web os Scince -

2; 

- статті у фахових виданнях з переліку МОН України - 10; 

- доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях - 10. 

8.4. Інше:  навчально-методичні посібники - 10 

 

Таблиця 2. 

Очікувані результати 

 
Показники Кількість 

1. Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР: 

1.2 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних 

- Web of Science 

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз 

 

10 

2 

5 



 
Показники Кількість 

даних ; 

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової 

установи); 

1.5 навчальні посібники, рекомендовані Вченою радою ВНЗ; 

1.7 словники, довідники.                                                                                                                                                                             

 

10 

 

5 

 

10 

2. Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових 

кадрів. 

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР; 

2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

- 

- 

1 

 

9. ЕТАПИ РОБОТИ: 

          Таблиця 3. 

Етапи 

роботи 

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу 

(зазначити конкретні наукові 

результати за етап), 

звітна документація (зазначити 

кількість запланованих публікацій, 

захистів магістерських, кандидатських 

та докторських дисертацій, отримання 

охоронних документів на об’єкти 

права інтелектуальної власності). 

1 етап 

(січень 

2018- 

грудень 

2018 р.) 

Професійна мобільність як компонент 

кроскультурної компетентності 

студентів ВНЗ 

 

Очікувані результати етапу. 

Обґрунтування теоретичних засад 

іншомовної комунікативної 

мобільності як професійно значущої 

характеристики майбутнього фахівця. 

Звітна документація: статті у 

фахових виданнях – 4; статті у 

наукометрічних виданнях – 5; 

навчально-методичних посібників – 3; 

доповіді на міжнародних та 

вітчизняних конференціях – 3. 

2 етап 

(січень 

2019 – 

грудень 

2019 р.) 

Особливості формування професійної 

мобільності студентів в сучасному 

освітньому просторі засобами 

іноземної мови 

 

Очікувані результати етапу. 

Визначення змісту та структури 

професійної комунікативної 

мобільності майбутнього фахівця 

Звітна документація: статті у 

фахових виданнях – 4; статті у 

наукометрічних виданнях – 5; 

навчально-методичних посібників – 2; 

доповіді на міжнародних та 

вітчизняних конференціях – 3. 

3 етап 

(січень 

2020- 

січень 

Процес формування професійної 

мобільності студентів засобами 

англійської мов. 

Очікувані результати етапу  

Модель та технологія формування 

професійної комунікативної 



2021 р.)  мобільності студентів в крос 

культурній взаємодії 

Звітна документація: статті у 

фахових виданнях – 2; статті у 

наукометрічних виданнях – 5; 

навчально-методичних посібників – 2; 

доповіді на міжнародних та 

вітчизняних конференціях – 4; 

монографія – 1.. 

 

 

10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту): 

- доктори наук – 1 ; кандидати наук – 4 ; 

- молоді вчені до 35 років - 2, з них кандидатів –  немає, докторів - немає;  

- наукові працівники без ступеня - 3; 

- допоміжний персонал - 1; 

- аспіранти: 1; студенти – 15. 

Р а з о м : 

Таблиця 4. 

Виконавці проекту* 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Посада і місце основної 

роботи 

Вік 

1 Солодка А.К.  доцент Д.п.н. професор кафедри 

перекладу, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

50 

2 Дем’яненко О.Є. доцент К.п.н. доцент кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

41 

3 Раковська М.А. cт.викладач К.п.н. cт. викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

39 

4 Ружевич Я.І. cт.викладач К.п.н. cт. викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

37 

5 Майстренко Л.В. cт.викладач К.ф.н. cт. викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім. В.О.Сухомлинського 

41 

6 Айзікова Л.В. викладач  викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

42 



національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

7 Пустовойченко Д.В. викладач  викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

37 

8 Майборода Р.В. Викладач  викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

44 

9 Плужнік А.В.  викладач  викладач кафедри 

іноземних мов, 

Миколаївський 

національний університет 

ім.В.О.Сухомлинського 

28 

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових 

працівників без ступеня 

 

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ПРОЕКТУ: 

- наукове дослідження здійснюється на базі кафедри іноземних мов; 

-  електронний доступ до світових інформаційних ресурсів. 
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