
3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК  2021 



4 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 Філологія за освітньо-професійною програмою «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Укладач  старш. викл. Ю. О. Артеменко 

Рецензент  к. філол. н., доц. Т. В. Чрділелі  

 

 

 

Кафедра перекладу 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ___    від _____ 2021 р. 

Голова методичної ради __________ проф. В. В. Костін 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ.............................................................................................................................4 

1 Теми та погодинний розклад самостійної роботи………….................................6 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання..........................................7 

Тема 1 Наука як система уявлень про світ......................................................7 

Тема 2 Теоретичні засади наукових досліджень...........................................7 

Тема 3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної філології9 

Тема 4 Методологія і методи наукових досліджень. Логіка наукового 

дослідження………………………………………………….........................10 

Тема 5 Самостійна робота студента в системі навчального процесу і 

науково-дослідної роботи...............................................................................11 

Тема 6 Технологія наукових досліджень…………………….……….12 

Тема 7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. Реферати, 

курсові та кваліфікаційні роботи………………………….......……………13 

Практичні завдання ….……………………………………………………...14 

3 Критерії оцінювання знань студентів…………………………………………...26 

4 Тести до модульного контролю……………………………………………...….27 

5 Питання до іспиту……………………………………………...…………………29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури………………………………………………………...………...31 



6 

 

ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є підготовка спеціалістів, що володіють знаннями, вміннями й 

навичками ведення наукового дослідження в галузі філології і перекладу з 

германських мов на рідну і з рідної мови на германські.  

Завдання: оволодіння знаннями про науку як систему уявлень про світ; 

засвоєння теоретичних засад наукового дослідження; вивчення методів і 

методології наукового дослідження; засвоєння елементарної логіки 

філологічного наукового дослідження, етапів, порядку оформлення та 

представлення результатів студентського наукового пошуку на захисті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− основні теоретичні положення сучасної науки як системи уявлень про 

світ; 

− сучасну методологію лінгвістичних досліджень до конкретної наукової 

проблеми; 

− сутність, характер, структуру й закономірності проведення наукових 

досліджень;  

− термінологічний апарат загальнонаукового і лінгвістичного характеру; 

уміти:  

− орієнтуватися в тематиці сучасних наукових досліджень; 

− складати план, тези і конспект наукових літературних джерел; 

− провести підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою;  

− систематизувати накопичений фактичний матеріал згідно з обраними 

критеріями відбору; 

− зробити бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового 

матеріалу за обраною темою;  

− оформити дослідження мовою наукового стилю;  

− організувати, провадити та представити наукове дослідження. 
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Види самостійної роботи 

1. Самостійне опрацювання лекційного матеріалу з навчальної 

дисципліни. 

2. Організація власної картотеки наукових джерел із заданої теми. 

3. Підбір та опрацювання фактичного та ілюстративного матеріалу до 

курсової роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної 

іноземної мови».  

4. Складення плану ведення наукового дослідження з теми курсової 

роботи. 

5. Обґрунтування опрацьованого фактичного матеріалу курсової роботи 

теоретичними викладками. 

6. Оформлення курсової роботи. 

Система забезпечення самостійної роботи студентів із вивчення 

навчальної дисципліни включає наукову літературу, зазначену в списку цих 

методичних вказівок; джерела, які містяться в електронній бібліотеці кафедри й 

у фондах бібліотек і репозитаріїв КрНУ; фонди інших бібліотек, науко-

метричних баз даних і дані Інтернет-мережі.  

Для виконання завдань із самостійної роботи студенти забезпечені 

навчально-методичними засобами, конспектом курсу лекцій викладача, 

методичними вказівками, навчальними підручниками.  

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку студента.  

Самостійна робота студента може виконуватися у вільний від занять час у 

бібліотеці університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в 

домашніх умовах. 

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної 

консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів 

доводиться до відома студентів на початку семестру. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор 

Тема Кількість 

годин 

 

 

1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Наука як система уявлень про світ. 

Методологія філологічних наукових досліджень 

Наука як система уявлень про світ 

 

 

 

8 

2 Теоретичні засади наукових досліджень 8 

3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

8 

4 Методологія і методи наукових досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

8 

 

 

5 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 Організація студентського 

наукового пошуку 

Самостійна робота студента в системі навчального процесу 

і науково-дослідної роботи 

 

 

8 

6 Технологія наукових досліджень 8 

7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

12 

Усього за семестр 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Тема 1 Наука як система уявлень про світ 

Наука – сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й 

систематизація об’єктивних знань про дійсність; одна з форм суспільної 

свідомості.  

Найвідомішими класифікаціями наук і наукових досліджень є їх 

розмежування за критеріями: 

– об’єкта і предмета дослідження (механіка, фізика, біологія, фізіологія, 

географія тощо, а також науки, що утворилися внаслідок їх синтезу – біофізика, 

біохімія, фізична хімія та ін.); 

– сфери дослідження (природничі, суспільні й технічні); 

– способу і методів одержання нового знання (теоретичні й емпіричні 

науки); 

– зв’язків із предметною діяльністю (теоретичні й практичні науки). 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте головні ознаки науки. 

2. У чому полягає відмінність між науковим і повсякденним знанням? 

3. Визначте основні етапи розвитку науки. 

4. Прокоментуйте найуживаніші критерії класифікації наук. 

5. Які ознаки надають підстави стверджувати про глобальну революцію в 

науці? 

Література: [2, c. 3–33; 3, с. 6–17; 10, с. 150–156; 11, c. 5–65; 13, с. 97–

105; 18; 19, с. 64–77; 22, с. 6–28; 25, c. 5–22]. 

 

Тема 2 Теоретичні засади наукових досліджень 

Теорія (грец. theoria – розгляд, міркування, вчення) – це система 

достовірних знань про дійсність, яка описує, пояснює, передбачає явища 

конкретної предметної галузі. 



10 

 

У сучасній філософії і методології науки виокремлюють п’ять основних 

елементів теорії: 1) вихідні засади (фундаментальні поняття, принципи, закони, 

рівняння, аксіоми тощо); 2) ідеалізований об’єкт (абстрактна модель суттєвих 

властивостей і зв’язків досліджуваних предметів, наприклад, «ідеальний газ», 

«інфінітивна конструкція» тощо);  3) логіка теорії (сукупність певних правил і 

способів  доведення,  спрямованих  на  пояснення  структури  і зміну знання); 

 4) філософські установки і ціннісні чинники; 5) сукупність законів і тверджень, 

що випливають як наслідки із засад конкретної теорії відповідно до її 

принципів. 

Наукові теорії: • специфічні – діють тільки в певній сфері дійсності й 

відображають істотні зв’язки окремих аспектів матеріального чи духовного 

світу; • загальні – їх дія поширюється або на всю природу, або на всі суспільні 

явища, або на все людське мислення; • всезагальні – поширюються на всі явища 

природи, людського співтовариства і мислення. 

Лінгвістика пов’язана як із суспільними, так і з природничими науками. 

Ці зв’язки є обопільними: результати лінгвістичних досліджень 

використовуються іншими науками, і навпаки. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте складові наукової теорії.  

2. Які функції реалізує наукова теорія? 

3. Проаналізуйте значення принципу в науковій теорії. 

4. Назвіть основні критерії сучасної класифікації наукових теорій. 

5. Визначте місце філологічної науки в системі гуманітарного знання. 

6. Пригадайте основні перекладознавчі теорії і надайте їх стислу 

характеристику, користуючись принципами класифікації наукових теорій. 

Література: [2, c. 17–32; 3, с. 17–22; 6, с. 23–37; 16, c. 39–57; 17, c. 184–

206]. 
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Тема 3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

Датою народження науки про мову вважають першу чверть ХІХ ст., коли 

мовознавство відокремилось як самостійна наука. Його витоками були три 

наукові традиції: давньогрецька, греко-римська й арабська. Відкриття 

порівняльно-історичного методу. 

Структурна лінгвістика ХХ ст.: Ф. де Соссюр у Швейцарії, Трубецькой у 

Чехії (Празький лінгвістичний гурток), Л. Єльмслев у Копенгагені, Сепір, 

Блумфілд, Харріс у США.  

60-і роки ХХ ст. – генеративна граматика Хомського.  

70-ті роки – соціолінгвістика (А. Швейцер), психолінгвістика (Леонтьєв), 

теорія мовленнєвих актів (Остін, Грайс, Вежбицька). Суттєвим внеском у 

теорію мовленнєвих актів були й роботи слов’янських лінгвістів І. Сусова, 

Г. Почепцова, В. Богданова – засновників Калінінської, Київської і 

Ленінградської шкіл лінгвістичної прагматики.  

80-ті роки – семіотика (Ч. Морріс). 

Коло проблем сучасного мовознавства: теорія мовленнєвих жанрів 

(М. М. Бахтін), теорія дискурсу (Т. А. ван Дейк), когнітивістика і теорія 

фреймів (М. Мінський), мовна картина світу (Є. С. Кубрякова, Ю. М. Лотман, 

А. Ф. Лосєв, Б. А. Серебренніков, Ю. С. Стєпанов, Р. Якобсон) та ін. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть три наукові традиції, які вважаються витоками сучасного 

мовознавства. 

2. Наведіть періодизацію відкриття порівняльно-історичного методу. 

3. Які історичні події на території України вплинули на формування 

лінгвістичної науки? 

4. Як у ХХ ст. розуміли термін «структура»? Опишіть витоки структурної 

лінгвістики і назвіть імена вчених, які зробили внесок у її розвиток. 

5. Назвіть основні напрями структурної лінгвістики ХХ ст. 
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6. Чим відрізняється сучасний етап розвитку лінгвістичної науки від 

структурного напряму ХХ ст.? 

Література: [2, c. 3–33; 3, с. 17–22; 5; 6; 11, c. 56–79; 16, c. 7–38; 17, c. 5–

35; 21; 23; 25, c. 23–48]. 

 

Тема 4 Методологія і методи наукових досліджень. Логіка наукового 

дослідження 

Метод – це підхід до матеріалу, що вивчається, його систематизація і 

теоретична інтерпретація. 

Методологія – вчення про способи організації і побудови теоретичної й 

практичної діяльності людини. Це застосування у процесі пізнання принципів 

світогляду, тобто співвіднесення отриманих даних з іншими 

фундаментальними науками і в першу чергу з філософією. 

Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи;  методи 

лінгвістичних досліджень. 

Загальна схема наукового дослідження: вибір теми; вибір об’єкта, 

предмета, окреслення мети і завдань дослідження; здобуття інформації; вибір 

напрямів дослідження; відпрацювання гіпотези; вибір методів дослідження; 

здобуття фактичного матеріалу; аналіз результатів експериментального 

дослідження; написання тексту роботи; підготовка до захисту і захист. 

Питання для самоперевірки 

1. Методологічна культура науки. 

2. Сутність методології та її значення у процесі наукового пізнання 

2. Наукова парадигма та її сутнісні ознаки. 

3. Методологія лінгвістичної науки. 

4. Методи наукових досліджень: 

4.1). загальнонаукові методи та їх пізнавальні особливості; 

4.2). методи лінгвістичних досліджень; 

4.3.) методи перекладознавчих досліджень. 

5. Надайте поняття епістемологічного фільтру. 
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6. У чому полягає сутність гіпотетико-дедуктивного методу? Як він 

використовується в лінгвістиці? 

7. Охарактеризуйте основні риси системного методу як 

загальнонаукового і як спеціального лінгвістичного. 

8. Надайте визначення описового, порівняльно-історичного і зіставного 

методів лінгвістичних досліджень. 

9. Надайте стислу характеристику методів опозицій, дистрибутивного і 

валентнісного аналізу. 

10. У чому полягає методика безпосередніх складників? 

11. Дайте характеристику методів трансформаційного і компонентного 

аналізу. 

12. Охарактеризуйте місце соціолінгвінгвістичних і психолінгвістичних 

методів у сучасній лінгвістичній науці. 

13. Визначте місце математичних методів у розвитку перекладознавчої 

науки. Як ви розумієте термін «прикладна лінгвістика»? 

Література: [2, c. 33–95; 3, с. 35–61; 16, c. 11–18; 17, c. 207–256; 25, c. 49–

138]. 

 

Модуль 2 

Тема 5 Самостійна робота студента в системі навчального процесу і 

науково-дослідної роботи 

Самостійна робота – навчальна діяльність студента, спрямована на 

вивчення й оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої 

участі викладача. Самостійна робота є окремим видом навчальних занять поряд 

з лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін.; активна розумова діяльність 

студентів у навчальному процесі, внутрішня основа зв’язку різних видів і форм 

занять між собою. 

Самостійна робота з виконання навчального завдання охоплює три етапи. 
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1. Підготовка до виконання завдання, теоретичне, психологічне, 

організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення самостійної 

роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання. Оскільки навчальне 

завдання найчастіше постає у навчально-пізнавальній формі, то в процесі його 

виконання беруть участь усі психічні процеси, які забезпечують пізнавальну 

активність: відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага тощо. 

3. Аналіз використаного завдання, під час якого студент оцінює якість і 

час виконання завдання, ефективність використаних у процесі самостійної 

роботи методів і засобів. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть самостійної роботи студента. 

2. У чому полягають особливості самостійної роботи з літературними 

джерелами? 

3. Охарактеризуйте методи вивчення наукової, навчальної і навчально-

методичної літератури. 

Література: [2, c. 63–95; 3, с. 61–67; 4; 25, c. 95–200]. 

 

Тема 6 Технологія наукових досліджень 

Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його мети за 

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також установленій логіці дослідження. 

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких 

технологічних циклів: 

− формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої 

гіпотези; 

− визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; 

− виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

− оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 
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Питання для самоперевірки 

1. Прокоментуйте загальну схему наукового дослідження. 

2. Якими параметрами характеризується зміст процесу наукового 

дослідження? 

3. Проаналізуйте особливості формування гіпотези в науковому 

дослідженні. 

4. Охарактеризуйте методику вивчення наукової літератури. 

Література: [3, с. 68–84; 9; 12; 14, с. 42–55; 15, с. 42–104]. 

 

Тема 7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

Результати наукових досліджень оприлюднюються у вигляді публікацій 

різних видів.  

Монографія – науково-книжкове видання певного дослідження однієї 

проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам. Стаття –

вміщені в науковому журналі чи збірнику результати дослідження конкретного 

питання, що мають певне наукове й практичне значення. Автореферат 

дисертації – наукове видання у вигляді брошури авторського реферату 

проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня. 

Препринт – наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які 

публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути розміщені. 

Тези доповідей, матеріали наукової конференції – неперіодичні збірники 

підсумків наукових конференцій, доповідей, рекомендацій та рішень. Збірники 

наукових праць – збірники матеріалів досліджень, які виконано в наукових 

установах, навчальних закладах та наукових товариствах. 

У професійній підготовці фахівців значне місце мають, курсові, 

кваліфікаційні роботи. Реферат (лат. refere – доповідати, повідомляти) – 

короткий виклад змісту одного або кількох документів, наприклад, наукових 

статей з певної теми. Курсова робота – самостійне навчально-наукове 

дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його 
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розділів. Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне навчально-наукове 

дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі. Магістерська робота (дисертація) – 

самостійна НДР, що готується з метою прилюдного захисту й здобуття 

академічного звання магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати 

рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і 

розв’язувати конкретні наукові завдання. 

Питання для самоперевірки 

4. Які завдання доводиться розв’язувати студентам під час виконання 

курсових і дипломних робіт? 

5. Визначте спільне і відмінне у написанні й захисті курсової та 

магістерської роботи. 

Література: [3, с. 85–109; 9; 12; 14, с. 78–81; 15, с. 105–160]. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Практичне завдання 1. 

Проаналізуйте запропоновані статті Віталія Радчука, доцента 

Інституту філології Національного університету ім. Т. Шевченка, та виділіть: 

об’єкт дослідження; предмет дослідження; мовний матеріал дослідження; 

обґрунтуйте: актуальність, новизну і практичну значущість запропонованих 

постулатів. 

Перекладати себе чи собі? 

Віталій Радчук 

Щорічники ЮНЕСКО засвідчують, що глобальна англійська мова не 

утримує першості за кількістю перекладів нею, поступаючися у цій ролі 

іспанській, за якою йде німецька. Навпаки, з англійської здійснюється ледве не 

кожен другий переклад у світі. Це означає, що вона часто є посередницею, а не 

кінцевим осідком змісту. Сучасним Америці, Британії, Канаді, Австралії, як і 

Росії, не доводиться себе перекладати для України українською мовою – 
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Україна те робить сама, хоча катастрофічно мало й не завжди вдало. Проте 

останнім часом дедалі більше Україна перекладає саму себе чужою мовою для 

тієї ж Америки й англомовного світу, який свідомий своїх інтересів в Україні, 

але сам майже не тлумачить нас для себе англійською. Бо нащо? Якби диво в 

промисловості, сільському господарстві, науці, культурі, освіті чи десь ще 

сталося, ми перші б про це всім доповіли. У нас для цього вже є понад десяток 

власних галузевих англомовних періодичних видань. І далеко не все, що в них 

публікується, можна знайти деінде у плоті українського слова. Росія теж вже 

майже не перекладає нас російською (за СРСР таке бувало) – ми традиційно 

робимо це за неї і навіть для самих себе. Утім, ми наївно думаємо, що 

зламування нами свого тину – мовного бар’єра і мовної монополії – вже саме по 

собі забезпечує зовнішню потребу в нас і змушує сусідів засвоювати те, що 

призначено здебільшого для нас самих. Чи не краще міркувати про те, чому 

Добрик та Пізнайко, що стали на титули журналів як Dobrik і Po(!)snayko, не 

мають тих самих шансів зустрітися на 5-й авеню Манхеттена в Нью-Йорку або 

на Оксфорд-стріт у Лондоні, що їх мають на Хрещатику в Києві Мікі-Маус із 

Вінні-Пухом чи кероловою Алісою, і чому Івана Купала та Св. Миколая молодь 

за кордоном не шанує так упадливо, як обожнює наша Св. Валентина й 

Геловіна? Дивлячись мильний серіал про життя у Санта-Барбарі, більшість ні 

сном ні духом не відає, що мощі Святої Варвари лежать у Володимирському 

Соборі в Києві. Тут же у Києві укладено першу енциклопедію кібернетики, що 

її перекладено було багатьма мовами з української. Тут і компакт-диск 

винайдено, але ми позичаємо своє в одежі чужого слова.  

Класик семіотики Р. Барт дуже слушно підмітив, що переклади на 

закордон є традицією тоталітарного суспільства. Домашня критика і внутрішнє 

рецензензування самоперекладів завжди зашорені й однобокі. Звідки нам відати 

про увесь контекст і нюанси естетичних та інших запитів іноземців? Чи 

годиться накидати розмаїтому і багатомовному світові своє хатнє сприйняття 

своїх же літературних класиків, публіцистів, філософів та й просто текстів, яке 

для інших країн і народів не є ані обов’язковим, ані єдино правильним? 
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Нарешті, хіба можемо ми бути редакторами чужої мови? У кожної спільноти 

свої поняття, своє розуміння користі, своє бачення довкілля крізь призму слова 

і свої тлумачення. Недарма М. Ґумільов підкреслював: «Щоб осягти сповна 

якого-небуть поета, треба прочитати його перекладеним усіма мовами». Тому 

на Заході заведено перекладати для себе, а не для когось, і не довіряти тим, хто 

перекладає нерідною мовою. 

Але Р. Барт не знав теперішньої України, щоб угледіти в 

пропагандистських самотлумаченнях посттоталітарний комплекс національної 

меншовартості й додати, що переклад на закордон може бути ознакою 

самозречення. Часто це самопереклад буцімто на закордон, а насправді просто 

для себе і самовтіхи. Адже на суспільній шкалі цінностей мова поступається 

суті, яку виражає, і коли нагальною є потреба в ідеї, ідея і потреба легко 

долають будь-які мовні перешкоди, хай би автор того і не хотів. Бо таки є 

краснописьменні особистості, які з усіх сил опираються, коли їх тягнуть до 

чужої «оселі буття», як називав мову М. Гайдеґер. Така – Л. Костенко. Вона не 

бажає сидіти в розмальованій ізбі, а волить спозирати мальви з хатнього ґанку. 

Цього їй досить. Чому їй так багнеться зберегти свою поезію українській мові? 

Тому, що переклад, коли він робиться для себе, – не тільки рушій розвитку 

мови, без якого вона задихається, і тим самим він не лише благородний 

оборонець своєї мови. Переклад на догоду комусь, розвернутий на 180 градусів, 

може бути ще й зрадником. Ним можна відгородити народ від мови. Можна й 

відгородитися від неї самому, зроду живучи на її споконвічній землі. Тож всяка 

мова в особі свідомих світочів своєї самобутності протидіє зраді й захищає себе 

від зникнення тим, що залишає у собі потребу.  

Мова щезає, коли не утримує монополії на жодну сферу. Згадаймо, як за 

СРСР з неприхованим наміром відлучити нас від рідного слова українське 

телебачення показувало в російських перекладах українські казки в 

мультфільмах для дітей, «Лісову пісню» Лесі Українки (списавши в архів 

чудову українськомовну екранізацію), як затято воно нівечило нам 

російськомовними дубляжами зняті раніше українською мовою художні 
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стрічки: «Спокуту чужих гріхів», «Тіні забутих предків», «Циганку Азу» та ін. 

Із занімлених вуст героїв І. Миколайчука, Б. Ступки, інших талановитих 

акторів злітали рідні, легко вгадувані зором звуки, а їх тут же виправляв чужий 

голос. Масовими тиражами поширювалися в російських тлумаченях твори 

українських письменників. У першому-ліпшому райцентрі від Закарпаття до 

Луганщини можна було придбати вірші М. Вінграновського, переспівані на 

свій лад і смак як «Стихотворения» (Москва, 1986). Для дошкільнят України 

київське видавництво «Веселка» турботливо ілюструвало гарними малюнками 

збірку перекладного П. Грабовського під назвою «Солнышко и дождик» (1984, 

тираж 400 тисяч) і «Ясоччину книжку» Н. Забіли, перетлумачену на «Ясочкину 

книжку» (1988, тираж 300 тисяч). Перебріхувалися для українських дитсадків 

вірш І. Неходи «Ми живемо на Україні» («...и крепко любим мы ее») і поезія 

В. Коломійця «Рідна земля», що лицемірно закликала: «Люби, неси, как 

звездный свет, ее язык и песни» (Край мой тополиный. – Москва, 1988). Утім, 

якраз у піснях опір української мови був нездоланним – їх мусили наслідувати 

транскрипцією для Росії і СРСР. Либонь, міцно спала цензура, коли у книжці 

І. Варави «Песни казаков Кубани» (Краснодар, 1966, с. 256) з’явивився текст 

українського гімну, за який розстрілювали, саджали і катували: 

Ще й не вмэрла Украини, 

Нэ слава, нэ воля, 

Ще й нам, братцы, козаченьки 

Усмихнэться доля... 

  А почалося відлучення від мови перекладом давно – ще до М. Гоголя і 

П. Куліша, навіть до Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського і 

Є. Гребінки. Не треба забувати про десятки кляпів-заборон і як витравлювалося 

з книг духовних і світських «особливе наріччя». Не всяк міг переходити 

рубікон так, як Т. Шевченко чи Марко Вовчок. На перебіжки з берега на берег 

витрачено колосальну енергію. М. Гоголь, не знаходячи в російській мові 

потрібних слів, мусив збагачувати її українізмами, навіть цілий тлумачник з 

них для росіян склав, але його «Вечорниці на хуторі під Диканькою» і в 
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рідномовному перекладі повертаються до нас під незрозумілою назвою 

«Вечори», на що нарікав О. Кундзіч. П. Кулішеві, котрий відмовився побратися 

зі знатною дамою через її нехіть до опанування української мови, самому 

довелося перекладати мовою імперії свою «Чорну раду», яка в Росії в ХІХ 

столітті публікувалася чотири рази повністю, а ще й уривками, тоді як 

український варіант лежав у шухляді. Бо ж для царського режиму нашої мови, 

як доносив Валуєв, «не було, нема і бути не може». Перекладаючи самого себе, 

П. Куліш мусив переінакшувати твір і зрештою визнати, що український дух у 

ньому пропадає. «Розкажи москалеві по-московськи, – нарікав він, – що се в нас 

слово ніжне, мальовниче, голосне, як пісня! Хочеш повіяти запашною 

садовиною, а йому несе квашеною капустою». 

Плоди цього виховання ми тепер пожинаємо на книжкових розкладках 

«петрівок». Щойно тут потіснила оригінал російська версія нової книжки 

мовозахисниці О. Забужко – просунутої топ-моделі белетристики, яка другу 

декаду (у значенні 10 років) драстично артикулює репліки в нараціях і 

дискурсах. Слід очікувати, що скоро віддамо гривні за переклад (чи 

напівпереклад) англомовний, пишаючися своєю світовою славою і свободою 

мовного вибору – тією позірною свободою, яка обертається повною рабською 

безвихіддю і ганьбою. Коли треба знесилити народ духовно, досить роздерти 

його на частини за мовною ознакою, роздвоїти чи розтроїти його душу, змусити 

тремтіти від сіпання між мовами, позаяк мова і є душа. А щоб відсахнути 

плем’я від рідної мови, доволі зробити дві речі. По-перше, не впустити в його 

говір духовних багатств, що їх виробило людство. По-друге, перекласти і 

нав’язати йому чужим наріччям усе, що витворив його власний геній. 

 

Робоча мова перекладача  

Віталій Радчук 

Цілком очевидно, що мова є знаряддям роботи перекладача. Кожен знає, 

що перекладач – це людина, яка перекладає з мови на мову, що переклад – це 

дія, внаслідок якої думка перевиражається іншою мовою, або ж результат такої 
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дії – адекватний оригіналові текст. Здавалося б, у визначенні робочої мови 

перекладача немає жодної проблеми, тим більше наукової, – достатньо просто 

назвати цю мову, чи, правильніше, дві мови – ту, з якої здійснюється переклад, і 

ту, на яку він здійснюється, – і відповідь готова, питання закривається саме 

собою. 

Практично ж у повсякденному житті, а також і в професійному побуті 

мова, на яку здійснюється переклад, а здебільшого це рідна мова перекладача, – 

навіть не згадується, само собою вважається зрозумілим, що цю свою мову 

перекладач знає, отже, називати її зайве. Тому як робоча мова вона рідко 

фігурує в рекламних оголошеннях бюро перекладів. Не згадується вона і в 

назвах кафедр теорії та практики перекладу Київського університету ім. Т. 

Шевченка, до речі, поділених на методичні секції також відповідно до 

іноземної мови-джерела. Так повелося думати, що робоча мова перекладу – це 

та, котра чужа для загалу, але зрозуміла вузькому колу професійних 

інтерпретаторів, які віддали роки праці на її вивчення. Коли ж кажуть, що у 

такого-то перекладача дві робочі мови, то мають, як правило, на увазі, що він 

перекладає з цих двох або рідше – на ці дві.  

Тим часом кожен перекладач свідомий того, що натикається у своїй 

роботі на два принципово відмінних типи труднощів, пов’язаних зі знанням 

двох різних мов, – різних не лише за своєю будовою й культурним корінням, 

але й за своєю функцією у процесі перекладання. Це труднощі розуміння 

оригіналу й труднощі вираження, творення тексту, що відповідають етапам 

аналізу й синтезу. 

Слід відразу застерегти від механічного прив’язування котроїсь з пари 

мов до певного типу труднощів чи етапу перекладання. Наприклад, не можна 

усілякі кривотлумачення при всій їх залежності від знання мови-джерела 

пояснювати лише ступенем освоєння перекладачем цієї мови, оскільки мова 

перекладу, як і сам переклад загалом, також є знаряддям аналізу оригіналу, і 

чим краще перекладач знає свою, тобто цільову мову, тим ширші  можливості 

розуміння ним іншомовного тексту. Справа в тому, що в процесі мислення 
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людини, яких би форм воно не набувало, її перша, рідна мова завжди так чи 

інакше бере участь – її не можна виключити з цього процесу так, як 

виключається заблокована частина електронної пам’яті машини. Навіть 

розмовляючи іноземною мовою, тобто ведучи продуктивну діяльність, ми 

значною мірою мислимо своєю мовою, тобто моделюємо іноземну 

притаманними нам, питомими формулами, засвоєними зроду. Якщо ми певні в 

тому, що переклад є мислення і що перекладач користає собою, то мусимо 

визнати й наступне: всяке розуміння оригіналу не обходиться без мови 

перекладу. Безумовно, це розуміння починається задовго до творення самого 

тексту перекладу, хоча в ньому цілком певно проглядає інтерпретаційна 

скерованість, визначеність. 

Здавалося б, той факт, що в тексті чужомовного оригіналу під час 

перекладу перекладач нічого не робить, не переставляє і не змінює жодного 

слова, мусив би скеровувати нашу увагу до мови, якою твориться новий текст, 

адже її інструментальна, орудна очевидність незаперечна. Переклад постає, 

робиться з своєї мови. Авторство перекладача визнається так само, як і 

авторство творця оригіналу. 

Без досконалого знання іноземної мови нема перекладача. Це загальна 

істина, яку ніхто не піддає сумніву, за винятком певного кола поетів, що звикли 

“перекладати” з підрядника. Але так само нема перекладача і без знання 

цільової мови, як правило, своєї, рідної, яка не меншою, а швидше більшою 

мірою має право називатися робочою на тій простій підставі, що саме нею 

твориться переклад, що володіння нею як робочим знаряддям – як знаряддям 

аналізу, так і синтезу – є визначальним для якості перекладу. Не можна собі 

уявити, щоб переклад здійснювався на мову, якої перекладач не знає. Проте 

суть проблеми полягає не в тому, щоб визначити її як робочу для буденної 

свідомості, котра часто відмовляється визнавати її за таку. Ми знаємо, що 

здоровий глузд часто суперечить науковій істині (як у класичному прикладі з 

сонцем, що ходить по небу подібно до місяця). Суть нашої проблеми в тому, 

щоб показати функції цільової мови в перекладі на всіх його етапах і пряму 
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залежність професіоналізму перекладача від володіння ним своїм основним 

інструментом. 

Існують різні уявлення про процес перекладання і його етапи. Цікавим є 

погляд на переклад як на зведення висловлювання в оригіналі до базової, 

ядерної смислової структури мови-джерела, встановлення відповідності між 

цим ядром і таким самим ядром у мові перекладу, нарешті розгорнення 

віднайденого в іншій мові ядра в текст перекладу (Див., наприклад: Roger T. 

Bell. Translation and Translating: Theory and Practice. London: 1996). Ця 

трифазова схема долання мовного бар’єру, що нагадує перехід річки по 

віддаленому мосту, ґрунтується на тому засновку, що в обох мовах існує 

синонімія в широкому розумінні і що ключові одиниці в синонімічних рядах 

обох мов мають бути когерентні й легко вгадувані. Якщо виходити з того, що 

закони мислення незалежні від специфіки мов, що логіка універсальна при 

різноманітності способів вираження, то таку схему слід визнати придатною для 

розгляду багатьох аспектів перекладу. При цьому очевидно, що за цією схемою 

осягнення смислу оригіналу, фазу аналізу можна розглядати цілком поза мовою 

перекладу і взагалі поза перекладанням.  

Проте впорядкована двомовність має свої межі і пошук відповідників 

навіть на ядерному рівні часто являє собою неабияку трудність. Очевидно й те, 

що мовну варіативність трудно увібгати в ядерні універсалії, і взагалі  смислова 

варіативність для якості перекладу важить не менше, ніж універсалізм. Мова, 

як відомо, не лише форма думки, але й засіб її творення. Значення мовної 

варіативності у творенні думки важко переоцінити. Мова, зведена до ядерних 

структур і формул, є понятійним апаратом абстрактної логіки; мова, що грає 

відтінками й напівтонами, – це вічне відкриття, жива творчість, поезія. Якби 

переклад можна було звести до встановлення відповідності між ядерними 

універсаліями мов, що виступають тут ніби як якась третя, загальна мова, як 

мова-посередник для всіх мов, проблема перекладу як такого взагалі перестала 

б існувати. 
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Досліджуючи художній переклад, на такі чотири етапи поділяє працю 

перекладача В. Коптілова у книзі «Першотвір і переклад» (Київ, 1972, с. 65-81): 

1. Аналіз змісту оригіналу, визначення конструктивних елементів його форми, 

його місця в літературі й творчості автора. 2. Вибір творчого шляху, пошук в 

мові перекладу і в традиції літератури відповідників – засобів відтворення 

найважливіших рис оригіналу. 3. Синтез у нове художнє ціле рис, виділених в 

оригіналі й трансформованих відповідно до літературної мови перекладу. 

4. Редагування перекладу як аналітична перевірка його відповідності. 

Звичайно, перекладач здійснює вже перший етап – розбір оригіналу, його 

семантики й стилю – з чітко усвідомленою професійною метою, з прицілом на 

перевираження й відтворення, тобто не так, як це робить, скажімо, 

літературний критик. Щоб вибрати творчі орієнтири, він осмислює оригінал як 

в контекстах культури-джерела, так і в контекстах потенційної взаємодії на 

новому ґрунті, де можуть зокрема функціонувати й попередні переклади цього 

ж твору. Безумовно, критична оцінка перекладацьких версій попередників є 

часто не лише наслідком аналітичного заглиблення в оригінал. Знайомство з 

перекладами не лише певного автора, але й з його літературою через переклади 

часто визначає і тлумачення ще не перекладеного твору. Суб’єкт перекладу 

заявляє про себе з самого початку аналізу, зокрема через індивідуальне 

світобачення і перекладацьку традицію. Не відсторонюється від мовно-

стилістичного аналізу оригіналу, а навпаки активно використовується як його 

знаряддя і мова перекладу, причому не лише для вироблення загальної 

концепції, тобто оціночної моделі прочитаного (що було б достатньо для 

критика), але й для безпосереднього тлумачення тексту, розгортки значень 

конкретних слів, стилістичних асоціацій тощо. 

Навряд чи зведення до ядерного загальника в одній мові допомагає 

зрозуміти смисл слів так, як його можна прояснити, проганяючи в пам’яті увесь 

синонімічний ряд, який складається не лише з елементів мови-джерела, але й з 

одиниць мови-перекладу. Зрештою, індивідуальна мовна свідомість 

перекладача є самоструктурована цілість, здатна встановлювати в межах свого 



25 

 

різноманіття як відношення інтеґрації й гармонії, так і тотожності й 

відмінності. 

Мови ж відрізняються і способом моделювання дійсності, і 

розробленістю тих чи інших семантичних полів, і асоціативною глибиною 

одиниць тощо. Усе це встановлює перекладач і взагалі переклад як порівняння 

мов є ефективним знаряддям лінгвістичного дослідження. Відмінними є 

виражальні потенціали мов. Проте це спеціальна тема для порівняльних 

лексикологій, граматик і стилістик. Ми ж зупинимося тут на двомовному 

ідіолекті перекладача, точніше – на його робочому тезаурусі. Очевидно, що 

кожен інтерпретатор працює лише тим, чим він споряджений.    

Прийнято визначати знання іноземної мови, що її тепер все частіше 

називають просто другою (у перекладі вона здебільшогого мова-джерело), за 

певною академічною шкалою. Наприклад, британські школи англійської мови 

вирізняють, як правило, початковий або елементарний рівень, середній, що має 

ще дві-три градації, підвищений і для знавців (професійний, експертний). Для 

“першої мови” такої шкали не вироблено, хоча ні для кого не секрет, що успіх 

аудиторного опанування другої мови, надто дорослими, визначається 

загальною мовною розвиненістю індивіда, тобто тим, як добре він володіє 

своєю, материнською мовою. 

Можна було б навести безліч прикладів того, як недостатнє знання 

виражальних ресурсів цільової мови спричинилося до вбогості перекладу і як 

потужний мовний потенціал перекладача став визначним внеском у культуру. 

Залишаємо проте такий розбір для критичних студій. Нам потрібно насамперед 

усвідомити, що робочою мовою перекладача є передусім та, на якій 

невиправдано мало концентрується увага методистів при навчанні 

професійному перекладу. Оскільки перекладач працює з ідеями й стилями 

багатьох людей і з різними функціональними стилями, переклад вимагає від 

професіонала неабиякого оперативного простору у засобах вираження думки, 

значно більшого, ніж те потрібно, аби називатися філологом або майстром 

слова від журналістики чи навіть красного письменства. Відоме, наприклад, 
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признання М. Рильського, що перекладати йому було значно важче, ніж писати 

власні твори. І подібне свідчення залишив багато хто з віртуозів слова. 

З тих, хто сьогодні займається українськими перекладами в Україні, 

можна за фаховою вправністю в творенні текстів умовно виділити принаймні 

три категорії: 

1. Майстри перекладу, які нерідко послуговуються українською також 

для інших творчих цілей: письменства, публіцистики, наукових студій, 

особливо гуманітарного профілю. Кожна така мета передбачає не лише 

розвиненість, різноманітність й унормованість ідіолекту, але й розвиток, 

збагачення мови через відкриття нових ідей та образів. Звичайно, така здатність 

просто немислима, якщо активний словник перекладача менший 5 тисяч 

одиниць, а пасивний не сягає ширше 10 тисяч. Щоб перекласти Шекспіра або 

“Божественну комедію” Данте, треба, по суті, створити у своїй мові цілий 

стилістичний космос. 

До цієї елітної групи знавців і творців мови можна було б віднести таких 

відомих перекладачів минулого, як П. Куліш, І. Франко, Б. Грінченко, М. 

Старицький, Леся Українка, М. Рильський, М. Лукаш, М. Терещенко, В. 

Підмогильний, В. Мисик, С. Ковганюк, Є. Дроб’язко, Борис Тен, М. Шумило, 

Г. Кочур, яким сьогодні є дуже мало рівновеликих майстрів слова, в основному 

через занепад видавничої справи.  

2. Галузеві перекладачі, які професійно володіють літературною мовою, 

обізнані з термінологією галузі й професіоналізмами – розмовними 

еквівалентами термінів. Таких чимало працює в сфері міждержавних 

відносини, на спільних підприємствах, в банковій справі, в торгівлі, рекламі, в 

медицині, на перевезеннях і в зв’язку, в туристичних фірмах, в науково-

технічних бюро тощо. Серед функціональних обов’язків цієї групи – ведення 

ділового листування, переклад статей, телефонних розмов, ділових зустрічей, 

конференцій, реферативні огляди, супроводження груп і осіб тощо. 

3. Непрофесійні перекладачі, які, знаючи іноземну мову, час від часу 

користуються нагодою посередництва, щоб підтримати це знання або для 
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підробітку. Сюди слід віднести й навчальний переклад, орудна основа якого 

обмежується запасами розмовної мови, зокрема і вчителів-іноземників. 

При укладанні тлумачних словників часто користуються коротким 

базовим списком слів, вжитих для пояснень, у деяких словниках цей список 

подається як додаток. Безумовно, що перекладач, робочий лексикон якого 

обмежується запасом Елочки Людоїдки, тусовочним жаргоном чи таким 

тлумачним базовим мінімумом, не може бути професіоналом. Тезаурус 

професіонала треба свідомо й дбайливо розбудовувати і робити це в аудиторії з 

розумінням справи можуть лише майстри слова. 

2. Практичне завдання 2. 

Підготуйте реферат, у якому буде висвітлено стан розвитку наукових 

концепцій однієї лінгвістичної наукової проблеми в аспекті диференціального 

чи інтегрального підходів сучасних лінгвістичних досліджень. 

 3. Самостійний проєкт. 

Створіть «рибу» власної курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови», захист якої запланований у 

наступному (шостому) семестрі. «Риба» має містити такі структурні елементи 

майбутньої роботи з орієнтовним наповненням: 

− Титульний аркуш. 

− Зміст. 

− Вступ. 

− Список бібліографічних джерел. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Робота на практичних заняттях 10 

Самостійний проект 30 

Контрольна робота, модуль 1 

Контрольна робота, модуль 2 

Підсумкова контрольна робота 

10 

10 

20 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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4 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Типовий тест до модульного контролю 

1. Оберіть вірне визначення поняття «наука»: а) наука – вищий щабель 

розумового розвитку людини, який відображає ступінь досягнень людської 

культури; б) наука – сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й 

систематизація об’єктивних знань про дійсність; одна з форм суспільної 

свідомості; в) наука – продуктивна сила суспільства, що є пізнавальною 

процедурою узагальнення реальності. 

2. Характерною ознакою сучасної науки вважають: а) поступову 

диференціацію, яка ґрунтується на поєднанні наукових методів, ідей та 

концепцій, а також на необхідності з єдиної точки зору розглянути зовні 

різнорідні явища; б) ускладнення оброблення і пошуку інформації, звільнення її 

від хибних методів, моделей та концепцій; в) посилення інтересу до пошуків 

принципової структурної узагальненості найрізнородніших систем і загальних 

механізмів різноманітних явищ. 

3. Засновниками Калінінської, Київської і Ленінградської шкіл 

лінгвістичної прагматики вважають відповідно: а) А. Леонтьєва, В. Богданова, 

А. Швейцера; б) Г. Почепцова, В. Богданова, Л. Єльмслева; в) І. Сусова, 

Г. Почепцова, В. Богданова. 

4. Вихідний пункт теорії, те, що становить основу певної сукупності 

знань, це а) генезис; б) принцип; в) закон. 

5. Оберіть вірне визначення поняття «закон»: а) закон – необхідне, 

суттєве, стале співвідношення, що повторюється між окремими явищами; 

б) закон – вчення про всезагальний об’єктивний закономірний взаємозв’язок і 

причинну зумовленість явищ соціоприродного середовища; в) закон – стале 

співвідношення, що виявляється в усіх сферах буття. 

6. Кожна галузь знань послідовно долає три стани: а) теоретичний, 

метафізичний, науковий; б) метафізичний, теоретичний, науковий; в) науковий, 

метафізичний, теоретичний. 
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7. У витоків структурної лінгвістики стояли: а) В. Блумфілд, У. Сепір, 

Ч. Морріс; б) Ф. де Соссюр, Л. Єльмслев, Д. Харріс; в) Ч. Морріс, П. Грайс, 

Д. Остін. 

8. Форма відображення зовнішнього світу, що охоплює цілі й 

перспективи його пізнання і практичного перетворення, – це: а) теорія; 

б) поняття; в) ідея. 

9. Учення про способи організації і побудови теоретичної й практичної 

діяльності людини: а) методологія; б) парадигма; в) ідея. 

10. Метод синхронного аналізу мовних явищ лише на підставі зв’язків і 

відношень між мовними елементами має назву: а) дедуктивного; 

б) структурного; в) зіставного. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність науки. 

2. Етапи розвитку науки. Перша наукова революція (XVII–XVІII ст.). 

3. Етапи розвитку науки. Друга наукова революція (кінець XIХ– початок 

ХХ ст.). 

4. Етапи розвитку науки. Третя наукова революція (середина XX ст.– 

сьогодення). 

5. Класифікація наук. 

6. Історія досліджень з іноземної філології в Україні. 

7. Сучасний стан філології в Україні. 

8. Структура наукової теорії. 

9. Функції наукової теорії. 

10.  Класифікація наукових теорій. 

11.  Філологічна наука в системі гуманітарного знання. 

12.  Методологічна культура науки. 

13.  Наукова парадигма. 

14.  Методологія лінгвістичної науки. 

15.  Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи. 

16. Методи емпіричного рівня: спостереження, вимірювання, порівняння, 

експеримент. 

17.  Методи емпіричного і теоретичного рівня дослідження: 

абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання. 

18.  Методи теоретичного дослідження: сходження від абстрактного до 

конкретного, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод. 

19.  Методи лінгвістичних досліджень: описовий, зіставний та 

порівняльно-історичний. 

20.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. Метод 

опозицій. 
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21.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Дистрибутивний аналіз. 

22.  Методи лінгвістичних досліджень: валентнісний аналіз. 

23.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. Метод 

безпосередніх складників. 

24.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Трансформаційний аналіз. 

25.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Компонентний аналіз. 

26.  Метод контекстологічного аналізу.  

27.  Соціолінгвістичні й психолінгвістичні методи досліджень. 

28.  Математичні методи в мовознавстві. 

29.  Загальна схема наукового дослідження. 

30.  Організація і планування наукового дослідження. 

31.  Види навчально-дослідницьких робіт. 

32.  Сутність і структура самостійної роботи. 

33.  Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної 

літератури. 
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