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Марусинець
Маріанна Михайлівна
кандидат філологічних наук (PhD)
marusynetsm@ukr.net
Досліджує питання професійної підготовки вчителів в Австрії, освіти дорослих в
Австрії, мовознавства, перекладознавства.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах НДР «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (20172019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Особливості розвитку освіти дорослих у
Республіці Австрія».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальної дисципліни циклу загальної підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД НАПН
України спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» - «Наукова
фахова англійська мова», та навчальної дисципліни циклу професійної підготовки
спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» - «Академічне письмо та
переклад наукових текстів».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ




член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.
член ради молодих науковців ІПООД НАПН України;
викладач англійської мови Мовної школи для дорослих ІПООД НАПН України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ





сертифікований учасник наукового стажування в Центрі освіти дорослих
«RechearcherFMJ Nonprofit Bt.» (2017, м. Будапешт, Угорщина);
учасник проекту створення анімаційного фільму «Ми - це Європа» німецько український молодіжний обміні (2016, м. Дрезден, Німеччина);
сертифікований учасник та доповідач у науково-практичній конференції Східного
державного університету Теннессі, (2015, м. Джонсон Сіті, штат Теннессі, США);
сертифікований учасник Міжнародної конференції у Державному університеті
Східного Теннессі (2015, м. Джонсон-Сіті, штат Теннессі, США);
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сертифікований учасник мовного стажування у Віденському Університеті (м. Відень,
Австрія).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК






викладач освітніх програм «Наукова фахова англійська мова», «Академічне письмо та
переклад наукових тестів» для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому
рівні вищої освіти ІПООД НАПН України;
сертифіковане наукове стажування (82 год.) в центрі освіти дорослих
«RechearcherFMJ Nonprofit Bt.» (2017, м. Будапешт, Угорщина);
сертифікований лектор Всеукраїнської літньої школи для педагогів дошкільної та
початкової ланок освіти, а також працівників психологічних служб (2016, м.
Скадовськ);
сертифіковане наукове стажування (1 місяць) в Державному університеті Східного
Теннессі (2015, м. Джонсон-Сіті, штат Теннессі, США);
сертифіковане мовне стажування (1 місяць) у Віденському Університеті (м. Відень,
Австрія).
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