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Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні
покажчики» присвячено науковій та педагогічній
діяльності Ірини Володимирівни Соколової, доктора
педагогічних наук, професора, декана факультету
іноземних мов. У покажчик вміщені бібліографічні дані
на наукові та науково-методичні праці І. В. Соколової,
опубліковані з 1994 до 2013 р.
Покажчик стане в нагоді науковим працівникам,
аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам
МДУ.
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Ірина Володимирівна Соколова – декан факультету
іноземних мов, завідувач кафедри освітнього менеджменту
та педагогіки, доктор педагогічних наук (2008 р.),
професор (2012 р.).
Працює в МДУ з 1995 р.
У 1999 році в Інституті педагогіки і психології
професійної освіти АПН України захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної
освіти на тему: «Організація виховної роботи на
філологічних факультетах вищих закладів освіти».
Дисертацію було присвячено проблемі організації
позааудиторної виховної роботи на філологічних
факультетах вищих закладів освіти, яка розглядається як
суттєва складова освітнього процесу у вищій школі.
Після захисту кандидатської дисертації працювала
завідувачем кафедр англійської мови, англійської
філології.
У 2004 році одержала вчене звання доцента кафедри
педагогіки та психології Маріупольського державного
гуманітарного університету.
З 2004 до 2007 року працювала проректором з
наукової роботи, проректором з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків Маріупольського
державного гуманітарного університету.
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25 червня 2008 р. в Інституті педагогічної освіти і
освіти дорослих АПН України (м. Київ) захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 Теорія та
методика професійної освіти на тему: «Теоретичні та
методичні основи професійної підготовки майбутнього
вчителя за двома спеціальностями на філологічних
факультетах вищих навчальних закладів».
Темою дисертації стали теоретичні та методичні
основи професійної підготовки майбутнього вчителя за
двома спеціальностями на філологічних факультетах
вищих навчальних закладів. Проаналізовано базові
положення та дефініції дослідження; виокремлено та
охарактеризовано етапи професійної підготовки вчителяфілолога з другої пол. ХХ століття до 2007 р.; розглянуто
сучасний стан, тенденції та особливості професійної
підготовки майбутнього вчителя-філолога в Україні й за
кордоном;
теоретично
обґрунтовано
концепцію,
компетентнісну модель вчителя-філолога, модель його
професійної підготовки за двома спеціальностями;
визначено критерії та показники управління якістю на
філологічних факультетах.
З 2008 року по теперішній час працює на посаді
декана факультету іноземних мов.
У 2008–2011 рр. керувала кафедрою англійської
філології. У 2012 році очолила кафедру освітнього
менеджменту та педагогіки.
У 2012 році здобула звання професора кафедри
педагогіки.
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Ірина Володимирівна є ученим секретарем наукової
школи з проблем творчості і технологій у неперервній
професійній освіті (керівник: чл.-кор. НАПН України
С. О. Сисоєва). Проводить майстер-класи з проблем
професійної підготовки вчителів у вищих навчальних
закладах України.
І. В. Соколова є членом експертної ради з освіти при
ДАК України з ліцензування та акредитації вищих
навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації.
І. В. Соколова входить до складу редколегії збірника
наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика»,
зареєстрованого як фахове видання України.
Соколова І. В. – автор більше 200 робіт.
Монографію І. В. Соколової «Професійна підготовка
майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями»
нагороджено:
 дипломом переможця обласного конкурсу «Книга
Донбасу – 2009» в номінації «Гуманітарні науки»;
 дипломом переможця конкурсу «Краща книга
року» в номінації «Наукова книга. Гуманітарні науки» в
Другому міському фестивалі «Книга і преса Маріуполя –
2009».
І. В. Соколова нагороджена:
 Почесною грамотою Міністерства освіти України
(1992 р.);
 Почесною
грамотою
Донецької
обласної
державної адміністрації (2001 р., 2011 р.);
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 Почесною грамотою АПН України (2006 р.);
 Знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.);
 Почесною грамотою Маріупольської міської ради
(2008 р.).
І. В. Соколова
є
лауреатом
конкурсу
«Маріупольчанка 2009 року» у номінації «За вагомий
внесок у розвиток науки. Академічна наука».
Покажчик містить 235 описів публікацій, які
відтворюють науковий доробок І. В. Соколової з проблем
неперервної професійної освіти; підготовки вчителівфілологів за двома спеціальностями; педагогічного
менеджменту і маркетингу у вищій школі; організації
виховної роботи у вищих навчальних закладах; методики
викладання іноземних мов.
Матеріал розташований по рокам, а в межах року – в
алфавіті назв публікацій. Видання вміщує допоміжні
іменний та предметний покажчики, з посиланнями на
відповідні номери хронологічного ряду.
Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що ця
публікація є у фондах бібліотеки МДУ.
Бібліографічні
описи
відповідають
вимогам
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
«Бібліографічний
запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила
складання», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та
правила».
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кредитно-модульна технологія навчання 53, 58
методика викладання 102, 160, 161, 162
мовна освіта 29, 45, 96, 177, 213
європейські стандарти 114,
мовні здібності 46
навчальний заклад
управління 219, 225, 227
навчальний процес
кредитно-модульна система організації 57, 68, 108,
156, 180
навчальнодослідницькі завдання, індивідуальні 70
методичний комплекс 155, 221
навчання
зміст Н. у ВНЗ 65, 83
наукове дослідження 107, 142, 143, 163, 164, 167, 168,
169, 215
тезаурус 117, 141

61

науково-дослідна робота
студентів 25, 26, 27, 106, 129, 130
викладачів 50
неперервна педагогічна практика 31, 37, 69, 115, 166, 195,
204
неперервна професійна освіта 93, 117, 138, 141, 142, 143,
151, 174
олімпіади, науково-методичний супровід 51
освіта 148
вища 59, 147, 152, 175, 226
історія 116
педагогічна 149
полікультурна 43, 200
професійна 93, 117, 124, 138, 141, 142, 143, 151, 174
система О. 14
університетська 52, 84, 139, 149
освітні послуги, регіональний ринок 89
освітній простір 145, 213
освітологія 196
особистість, розвиток 23
педагогіка
вищої школи 170
вступний іспит 224
елліністична 64

62

педагогічна
думка, історія 23, 33, 64
освіта 149
творчість 19
педагогічна практика 2, 110,
неперервна 31, 37, 69, 115, 166, 195, 204
педагогічний
аналіз 5
дискурс 215, 223
Інтернет-дискурс 216
експеримент 165
моніторинг 28, 38, 39
педагогічні технології 24, 25, 26, 46, 47, 53, 63, 82, 94, 122,
полікультурна
компетентність 95
компетенція 61, 76
освіта 43, 200
полікультурність 151
Приазов’я 116
професійна
адаптація 144
ідентифікація 197
ідентичність 217
компетентність 40, 115, 123, 139, 166, 181, 182, 195,
199
освіта 93, 117, 124, 138, 141, 142, 143, 151, 174

63

професійна підготовка
вчителя 28, 121, 173, 180, 194, 212
за двома спеціальностями 17, 22, 32, 41, 54, 55, 74,
77, 79, 80, 81, 88, 90, 91,
92, 146, 176
вчителя-філолога 60, 62, 67, 75, 78, 79, 91, 92, 120, 145,
146, 216
конкурентоспроможних фахівців 150
магістра філології 94, 118, 119
професійне становлення 27
психологія
вищої школи 170
вступний іспит 224
реферат 103, 104
реферативне дослідження 130
Росія 32
самостійна робота студента 102
соціокультурна
ідентичність 200
компетенція 66
США 74, 75
студенти
методична компетенція
формування 21

64

науково-дослідна робота 25, 26, 27
професійне становлення 27
творча активність 15
студенти-магістри 97
творча активність
студентів 15
тезаурус, наукового дослідження 117, 141
Україна 14, 55, 147
університетська освіта 52, 84, 149
стандарти якості 139
управління
виховною роботою (процесом, системою) 6, 7, 8
навчальним закладом 219, 225, 227
організацією кредитно-модульного навчання 63, 83
якістю професійної підготовки в ВНЗ 150
успішність, контроль та оцінювання 108
факультет іноземних мов 126, 127, 235
філологічна компетенція 96, 98
філологічні факультети 4, 10, 11, 80, 81
фондові лекції 178, 179

