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У 2005 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов (тепер – 

факультет іноземної та слов’янської філології) Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, спеціальність – вчитель 

англійської, німецької мови і зарубіжної літератури. З 2008 до 2009 року 

навчалася в магістратурі Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача вищого 

навчального закладу (диплом з відзнакою). З 2009 до 2011 року навчалася в 

аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, яку успішно закінчила, достроково захистивши в 2011 році 

кандидатську дисертацію на тему: «Інтернаціоналізація університетської 

освіти в німецькомовних країнах (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». 

У 2014 році здобула вчене звання доцента.  

Солощенко В. М. є офіційним рецензентом та опонентом на захисті 

дисертаційних робіт з актуальних проблем становлення та розвитку вищої 

освіти в країнах ЄС. Провідний консультант учасників відбірково-

тренувальних зборів з іноземної (німецької мови) ІV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з німецької мови (2017-2020), член та голова журі 

учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких 

робіт членів Сумського територіального відділення МАН України 

(відділення: мовознавство, секція: німецька мова) (2012-2020 рр.), голова 

журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (2018-

2020), голова журі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт 

учасників науково-практичної конференції «Перший крок у науку» (2019). 

Вона є гарантом освітньо-професійної програми Середня освіта 

(Німецька та англійська мови) підготовки здобувачів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.  

Викладає навчальні курси: «Країнознавство Німеччини», «Друга 

іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька)», «Аналітичне читання німецькою мовою». Керує студентським 

науковим гуртком з німецького лінгвокраїнознавства. 

Коло наукових інтересів: вища освіта німецькомовних країн, 

лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, соціолінгвістика, актуальні 

питання німецької мови за професійним спрямуванням, провідні тенденції у 

вивченні іноземної (німецької) мови в країнах ЄС.  



Нагороджена грамотою голови Сумської обласної державної 

адміністрації (2012), грамотою ректора (2014), подякою Міністерства освіти і 

науки України (2016), грамотою Національної академії педагогічних наук 

України (2017) за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну 

плідну працю, високий рівень професійної майстерності, творчість, 

ініціативу та стійку громадянську позицію, виховання у молоді почуття 

патріотизму та любові до України.  

Авторка понад 50 наукових праць з актуальних питань становлення та 

розвитку вищої освіти в німецькомовних країнах, лінгвокраїнознавства 

німецькомовних країн, ділової німецької мови, соціолінгвістики тощо. 

 


