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ВСТУП

Курс методології та організації перекладознавчих досліджень є частиною

підготовки магістрів філології за освітньо-професійною програмою

«Германські мови та літератури (переклад включно)».

Метою курсу є формування у магістрантів системи знань про сутність,

характер, структуру, закономірності й методологію наукових досліджень у

галузі перекладознавства та вмінь організувати, провадити та представляти

результати власних наукових досліджень.

Завданнями курсу є вивчення методів і методології перекладознавчого

дослідження; засвоєння його логіки, етапів, порядку оформлення результатів та

форм його представлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

· сутність, характер, структуру й закономірності проведення

перекладознавчих досліджень;

· методологію перекладознавчих досліджень.

вміти:

· орієнтуватися в тематиці сучасних перекладознавчих досліджень;

· проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою;

· здійснювати бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового

матеріалу за обраною темою;

· оформлювати дослідження мовою наукового стилю;

· організовувати, провадити та представляти результати власного

наукового дослідження, керуючись принципом академічної доброчесності;

– застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість,

перманентний особистісний розвиток, управління часом, ерудованість,

креативність.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

№ Тема Кількість

годин

1. Історія та сучасний стан досліджень у галузі

германських мов та перекладознавства за кордоном та

в Україні

2

2. Методологія і методи лінгвістичних і

перекладознавчих досліджень

2

3. Логіка, організація та технологія перекладознавчого

дослідження.

2

4. Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-

методичної літератури. Принцип академічної

доброчесності

2

5. Робота над написанням наукових праць.

Кваліфікаційна робота магістра з теорії та практики

перекладу

2

Усього 10
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ

ЛЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ

У ГАЛУЗІ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ

ПЛАН

1. Історія досліджень з іноземної лінгвістики в Україні.

2. Сучасний стан лінгвістики в світі й Україні.

3. Розвиток перекладознавства в Україні.

1. Історія досліджень з іноземної лінгвістики в Україні.

Датою народження науки про мову вважають першу чверть ХІХ ст.

(1816 р.), коли мовознавство відокремилось як самостійна наука. Його

витоками були три наукові традиції: давньогрецька, греко-римська й арабська.

Завдяки зусиллям античних дослідників було накопичено величезний

мовний матеріал. Міжмовні контакти збагачували знання про мову, проте до

ХVIII ст. мова вважалася незмінною за своєю суттю. Новий поворот в історії

мовознавства відбувся у першій чверті ХІХ ст. – з відкриттям порівняльного

методу вивчення мов. Знайомство європейців із санскритом і порівняльне

вивчення слов’янської, германської, романської й грецької гілок підготували

ґрунт для порівняльно-історичного методу вивчення мов. Значний внесок у

його розробку належав таким вченим, як Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Грімм,

М. Востоков, які своїми здобутками забезпечили переворот у мовознавстві від

актуальної і нормативної точок зору до порівняльно-історичної.

Отже, у першій чверті ХІХ ст. народилася самостійна наука про мову, яка

відокремилась від філософії, філології та історії та отримала назву

«лінгвістика» або «мовознавство».

Періодизацію відкриття й розвитку порівняльно-історичного методу

можна представити чотирма основними етапами:
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Перший етап (1816–1870 рр.) характеризується існуванням переважно

двох напрямів дослідження мови – лінгвопалеонтологією та психологізмом у

мовознавстві.

Другий і третій етапи датуються 1870–1900 рр. Для них характерним була

поява багатьох нових напрямів досліджень – від младограматичного до

соціологічного, діалектичного та естетичного, які, остаточно сформувавшись,

ознаменували початок четвертого, сучасного етапу, який відзначається появою

ще одного нового напряму, який отримав назву «структуралізм» або

«структурна лінгвістика».

На території України, як і всюди, у центрі уваги були класичні мови –

латинська й грецька. За доби Відродження прокидається інтерес до вивчення

східно-слов’янських та східних мов. Ця епоха на території України

характеризується, передусім, широкою пропагандою християнства. Його

розповсюдження серед слов’янських народів створило умови до поширення й

поглиблення багатьох мовознавчих питань, серед яких на перший план

виступають розвиток писемності, складання словників і граматик. Виконуються

переклади Біблії та Євангелія. На час Х–ХІІІ ст. у Київській Русі функціонували

дві генетично споріднені мови – старослов’янська й давньоруська. Лінгвістична

література у цей час вже мала певний рівень розвитку лінгвістичної думки, яка

відбилася в появі ряду граматичних трактатів: Максима Грека, Івана Федорова,

Іоанна Богослова, Петра Скарги, Зизанія, Ужевича, Смотрицького та ін. У цих

трактатах закладено виразний елемент граматики конкретної слов’янської мови

та її термінології.

Заслугою староукраїнських лінгвістів стало те, що вони вийшли за межі

греко-латинської теорії, виявили специфічні особливості слов’янської системи

й адекватно її описали:

– Зизаній виявив низку особливостей словникової системи імені й

дієслова, відкрив відмінок, осмислив систему часів дієслова. Проте він ще

міцно тримався за теорію граматики, побудовану на грецькій традиції.
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– Смотрицький у повному обсязі опрацював фонетичну, морфологічну й

синтаксичну системи східнослов’янської мови, удосконалив поділ слів за

частинами мови, до кінця з’ясував відмінкову систему імені, виділив типи

відмінювання й дієвідмінювання. Він також створив загальну концепцію

церковно-слов’янської граматики.

– Ужевич у праці «Граматыка словенская» (1643) виклав граматику й

прагнув на основі української мови створити вступ до вивчення граматичних

систем інших слов’янських мов. Він був першим, хто лінгвістично опрацював

систему української мови.

Отже, теоретико-лінгвістичний аспект староукраїнських граматичних

праць відбився, головним чином, у відході від греко-латинської бази і

осмисленні власних рис будови рідної мови завдяки застосованим

порівняльним дослідженням, що базувалися на порівняльно-історичному

методі. Цей метод є системою науково-дослідних прийомів, що мають

завданням через порівняння споріднених мов з’ясувати історію даної мови. Від

цього методу розвиток лінгвістичної науки на початку ХХ ст. дійшов до нового

напрямку. Застосування математичних методів призвело до появи так званого

структурного методу і на його базі народження цілого напрямку –

структуралізму, засновником якого в Європі вважається Фердінанд де Соссюр.

Сутність структуралізму як наукового напрямку полягає у такому підході

до мовних явищ, який ґрунтується на розумінні їх як елементів складної

структури. На цей метод спирається і сучасна лінгвістична школа, хоча на

сьогоднішній день принципи структуралізму вже не можуть вважатися

достатніми для з’ясування багатьох лінгвістичних проблем, що постали перед

дослідниками.

2. Сучасний стан лінгвістики в світі й Україні.

У ХХ ст. під структурою почали розуміти ціле, що складається із

взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів. У витоків структурної

лінгвістики стояли декілька вчених з різних країн світу: Ф. Де Соссюр у
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Швейцарії, Трубецькой у Чехії (Празький лінгвістичний гурток), Л. Єльмслев у

Копенгагені, Сепір, Блумфілд, Харріс у США.

У 60-х роках ХХ ст. виникає генеративна граматика Хомського, але її

формалізм стає зрозумілим навіть самому автору, і наука повертається від

граматики до семантики й врахуванню впливу на мову екстралінгвістичних

чинників. Результатом такого підходу стала семасіологія як новий напрям

лінгвістичних пошуків.

70-ті роки характеризуються множиною напрямків мовознавчих

досліджень, серед яких основними вважаються 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.

У 80-х роках, завдяки дослідженням Ч. Морріса, отримує життя ще один

напрям лінгвістики – семіотика. Автор розумів її як науку про властивості

знакових систем, особливу увагу приділяючи вивченню мовних знаків.

Складовими семіотики стали семантика, синтактика і прагматика, які,

відповідно виявляли відношення мовних знаків до означених предметів, до

сусідніх знаків та до користувачів цих знаків. Завдяки предмету прагматики, а

саме: відносин знаків та тих, хто ними користується, а також вивченню

функціонування знаків у реальних процесах комунікації виникає

комунікативна лінгвістика.

Семіотика, прагматика і мовна комунікація відображають спільну для них

рису – антропоцентризм, який у центр уваги висуває суб’єкта мовного

спілкування – мовну особистість з усім можливим розмаїттям її проявів. У

зв’язку з цим науковці звертаються в дослідженнях до позамовних даних і

контексту. Це зумовлює зростаючу роль досліджень щодо категорій

модальності, оцінки, референції та імплікації. Комунікативна лінгвістика

розглядає ситуації спілкування, їх рольову структуру, правила мовного

співробітництва, мовленнєві акти, мовний етикет тощо, отже, мова в межах
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цього напряму вивчається як засіб соціального спілкування. Якщо для

структуралізму було характерним прагнення розглядати мову в ізоляції, у

відриві від екстралінгвістичних явищ, то на сучасному етапі мова вивчається в

аспекті мовлення, яке невіддільне від форм життя і входить у людську

діяльність. Сучасна прагматика стає сферою спільної діяльності лінгвістів,

психологів, соціологів, філософів, логіків, оскільки прагматичні значення

пов’язують мовні засоби з ситуацією, зі станом і намірами мовців, зі

спрямуванням мовленнєвого акту (Дж. Остін), з правилами ввічливості

(Дж. Ліч), принципами співробітництва (П. Грайс), з пара лінгвістикою (жести,

міміка – психолог М. Арджайл).

Зв’язок лінгвістики з суміжними науками – це основна риса сучасних

досліджень. Вона втілилася в нову методологію – дискурс-аналіз. Під

дискурсом розуміється текст, «занурений у життя» (Н.Д. Арутюнова), який

вивчається з усіх можливих позицій.

Інший актуальний напрям сучасних лінгвістичних досліджень контрастує

з прагматикою в тому сенсі, що він існує досить давно і криз не зазнавав, але

актуальності не втратив. Він лише змінив свою назву від зіставної лінгвістики

до контрастивної. Його значущість проявляється у вивченні різних мов. В

основі методології контрастивної лінгвістики лежить порівняння, за рахунок

якого складаються, зокрема, двомовні словники. Багато робіт у цій галузі

належать В.Н. Ярцевій і Л.В. Щербі. Вони висунули тезу, що вивчення

іноземної мови, її зіставлення з рідною допомагає глибше розуміти рідну мову

– так зване явище інтерференції. Варіативність мов описується в аспектах

синхронії й діахронії.

Ще один напрям сучасної лінгвістики складається з багатьох і

об’єднується терміном «прикладна лінгвістика», яка націлена на вирішення

конкретних практичних завдань, таких як викладання іноземної мови,

лексикографії, термінознавства, практичної стилістики тощо. Сьогодні у фокусі

особливої уваги знаходяться інженерна лінгвістика, машинні перекладачі,

автоматизація пошуку інформації, процесів управління. Прикладна лінгвістика
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в такому розумінні займається створенням формального апарату для опису

природних і породження штучних мов. У цій сфері лінгвістика широко

застосовує математичні моделі.

Крім того, до кола проблем, що займають увагу багатьох дослідників

мови сьогодення, належать теорія мовленнєвих жанрів (М.М. Бахтін), теорія

дискурсу (Т.А. ван Дейк), когнітивістика, у межах якої створена 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.

3. Розвиток перекладознавства в Україні.

Питання періодизації – одне із визначальних у перекладознавчій

історіографії. Зважаючи на літературні, літературознавчі, мовознавчі, політичні,

суспільні, економічні обставини, можна виокремити чотири періоди розвитку

перекладознавства в Україні:

1. Критико-теоретичний період (від початку ХХ ст. до Першої світової

війни) – час активних пошуків основ теорії перекладу, формування

терміносистеми та перекладознавчого аналізу в межах літературознавства.

2. Становлення перекладознавства як наукової та навчальної дисципліни

в Україні (кінець 1910-х – 1940-х рр.) – систематизація та теоретичне

опрацювання фактів в умовах існування державних наукових установ та ВНЗ.

3. Становлення українського перекладознавства у всесоюзному контексті

(з кінця 40-х рр. до початку 70-х рр. ХХ ст.) – у межах радянської школи

перекладознавства, обговорення буквалізму та розроблення загальних

методологічних основ теорії перекладу й перекладознавчого аналізу.

4. Перетворення перекладознавства на міждисциплінарну галузь знань

(від середини 70-х рр. ХХ ст. і до цього часу) – розширення методик

перекладознавчого аналізу та впровадження нових тем для дослідження;

використання досягнень психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики,

культурології тощо.

Література: [1, c. 17–32; 5, c. 39–57; 6, c. 184–206].
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ЛЕКЦІЯ 2. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ

ЛІНГВІСТИЧНИХ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПЛАН

1. Методика, методологія і метод.

2. Методи наукових досліджень:

2.1. Загальнонаукові методи;

2.2. Спеціальні методи.

1. Методика, методологія і метод.

У науковому дослідженні розрізняють методику, методологію і метод.

Під методикою розуміють спосіб знаходження нового матеріалу, тобто

сукупність прийомів спостереження, експерименту й опису.

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

теоретична інтерпретація.

Методологія – це застосування у процесі пізнання принципів світогляду,

тобто співвіднесення отриманих даних з іншими фундаментальними науками і

в першу чергу з філософією.

Традиційний погляд на методологічну проблематику зводить її до

характеристики предмета й методу науки. Це уявлення започатковане в науці

Нового часу, якій властиве прагнення до системності знання, дуалізм

раціонального й емпіричного.

Саме в суперечках про метод кожна наука визначала своє ставлення до

двох базових епістемологічних установок – емпіризму й раціоналізму. Питання

про метод було передусім питанням про співвідношення фактів і теорії, а теорія

могла реалізуватись як вихідний теоретичний постулат, а також як

узагальнення емпіричного матеріалу.

У межах останнього століття в цілому ряді наук спостерігалася тенденція

до вивчення структур і елементів, що ці структури складають. Під структурою

розумілося ціле, що складається із взаємопов’язаних і взаємозумовлених
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елементів. Виникає структурна лінгвістика. У витоків різних напрямів

структуралізму стояли Фердінанд де Соссюр, Н.С. Трубецькой, Луї Єльмслев,

Е. Сепір, Л. Блумфілд, Ц. Харріс.

У 60-ті–70-ті роки виникає структурна генеративна граматика

Н. Хомського, який далі звертає увагу вчених на семантику й врахування

впливу на мову екстралінгвістичних чинників. Семасіологія затверджується як

самостійна наука. Для 70-х характерним стає плюралізм напрямків:

розвиваються соціолінгвістика, психолінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

80-ті роки відмічені становленням семіотики – науки про знакові системи,

складовими якої стали вважати три частини – семантику, синтактику й

прагматику (Ч. Морріс). Прагматика вивела лінгвістичну науку на комунікацію

– міжособистісну діяльність, яка полягає в продукуванні й сприйнятті мовних

знаків з метою передачі інформації. Виникає новий напрям під назвою

комунікативна лінгвістика. Базуючись на прагматиці, вона стала сферою

взаємодії лінгвістів, психологів, соціологів, філософів, логіків, оскільки

прагматичні значення пов’язують мовні засоби з ситуацією, станом і намірами

мовців, спрямуванням мовленнєвого акту, правилами ввічливості, правилами

співробітництва, пара лінгвістичними засобами – жестами, мімікою і т. ін.

Підкріпленням до такого підходу, його базою стала теорія суб’єктивності

в мові Є. Бенвеніста, яка дала поштовх для розвитку теорії референції, теорії

імплікатур і теорії імплікації, розробки вчень про дейксис, оцінні предикати й

перформативи, модальні частки, квантори і логічні зв’язки.

Все це, поряд з когнітивним підходом до вивчення мови, сформувало

антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ і зумовило народження у

другій половині ХХ ст. методології дискурс-аналізу – всебічного вивчення

тексту з позицій усіх можливих екстралінгвістичних чинників, що

супроводжують його.

Другим актуальним методологічним напрямом досліджень ХХ ст. була

контрастивна лінгвістика, яка не зазнавала кардинальних якісних змін, а лише

змінила назву від зіставної (В.Н. Ярцева, Л.В. Щерба).
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Третя група методологічних напрямів у лінгвістиці отримала загальну

назву «прикладна лінгвістика» що народилася на стику багатьох дисциплін і

спрямована на практичні результати в різних галузях людської діяльності.

Отже, можна дійти загального висновку, що у ХХ ст. антропоцентризм

переніс центр уваги в лінгвістиці від загального на конкретне.

2. Методи наукових досліджень.

Кожний вид людської діяльності передбачає використання певних

прийомів, способів, операцій, спрямованих на досягнення мети. Специфічними

прийомами, способами послуговується і наука як один із видів діяльності

людини. Сукупність цих прийомів позначають поняттям «метод».

Метод (грец. methodos – спосіб пізнання) – спосіб досягнення мети,

сукупність прийомів і операцій теоретичного, практичного освоєння

дійсності; спосіб певним чином організованої людської діяльності.

Метод є не тільки сукупністю правил, прийомів, способів, норм пізнання і

дій, а й системою приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у

вирішенні конкретного завдання, досягнення результату в будь-якій сфері

діяльності.

З огляду на сферу реалізації розрізняють загальні і спеціальні методи

наукових досліджень.

2.1. Загальнонаукові методи.

Структурними елементами цих методів є філософські загальнонаукові

принципи пізнання дійсності. За функціональним критерієм їх поділяють на

такі групи:

– методи емпіричного дослідження (спостереження, вимірювання,

порівняння, експеримент);

– методи, які використовують на емпіричному і на теоретичному рівнях

дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія,

моделювання та ін.);
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– методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до

конкретного, гіпотетико-дедуктивний, системний методи, прогнозування,

дисперсний аналіз).

Кожен із цих методів, попри споріднені особливості, послуговується

специфічним інструментарієм.

Методи емпіричного рівня. Найхарактерніша їх особливість полягає у

пізнанні феноменів, їх зв’язків і відношень завдяки безпосередньому

з’ясуванню їх параметрів.

· Спостереження – метод пізнання дійсності, який ґрунтується на

безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів за допомогою органів

чуття, без втручання в їх буття дослідника.

· Пізнавальними результатами спостереження є опис мовними засобами

предметів і явищ, а також схеми, таблиці, графіки, рисунки, діаграми та ін.

· Вимірювання – представлення властивостей реальних об’єктів у

вигляді числової величини.

· Порівняння – метод пізнання дійсності, покликаний встановити спільні

й відмінні параметри між процесами, явищами, об’єктами.

· Експеримент – (лат. experimentum – проба, дослід) – метод пізнання

об’єктивної дійсності завдяки науково організованому досліду, ініціюванню

процесів, явищ.

Методи емпіричного і теоретичного рівня дослідження. Сутність їх

полягає у зорієнтованості на безпосередню дійсність й одночасному

використанні абстрактних пізнавальних образів (уявлень, ідей, понять,

концепцій), які стосуються цієї дійсності.

· Абстрагування – метод наукового дослідження, який полягає у

мисленому відокремленні суттєвих, істотних ознак, аспектів, відношень

предмета, процесу, явища.

· Аналіз і синтез – ці два мислені процеси органічно взаємопов’язані і

взаємозумовлені.
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Аналіз (грец. analysis – розкладання) – мислене або практичне

розчленування цілого на частини.

Синтез (грец. synthesis – складання) – об’єднання раніше відокремлених

частин у ціле, в якому протиріччя і протилежність послаблюються або

знімаються.

· Індукція і дедукція – особливість цих методів пізнання дійсності

полягає у переході  знання про одиничне й окреме у знання про загальне і

навпаки.

Індукція (лат. inductio – наведення) – метод пізнання, згідно з яким на

основі висновків про часткове роблять висновки про загальне.

Дедукція (лат. deductio – відводжу, виводжу) – метод пізнання,

заснований на висновках від загального до часткового (особливого).

· Аналогія (грец. analogia – відповідність, подібність, схожість) –

метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кількох характеристик із

відомого явища на невідоме.

Суттєвою особливістю цього методу пізнання вважають конструювання

висновків про можливу подібність предметів за одними ознаками на підставі їх

подібності за іншими ознаками.

· Моделювання (франц. modeler – ліпити, формувати) – метод пізнання

явищ і процесів, який ґрунтується на заміні, теоретичній або

експериментальній, об’єкта досліджень (оригінала) подібним до нього

(моделлю).

Методи теоретичного дослідження. Особливість теоретичного

дослідження полягає у використанні абстрактних уявлень, ідей, положень,

концепцій, які мають безпосереднє відношення до процесу практичного

пізнання. Найчастіше у процесі теоретичного пізнання наука послуговується

методом сходження від абстрактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивним,

системним методами.
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· Сходження від абстрактного до конкретного є загальною формою

руху наукового пізнання, відтворенням дійсності у мисленні. Згідно з цим

методом у процесі пізнання виокремлюють два відносно самостійні етапи.

На першому відбувається перехід від чуттєво-конкретного до його

абстрактних визначень. Єдиний об’єкт розчленовується, описується за

допомогою багатьох понять і суджень. Він перетворюється на сукупність

зафіксованих мисленням абстракцій, визначень.

Другий етап є рухом від абстрактного до конкретного. Суть його полягає

у прямуванні думки від абстрактних визначень об’єкта, тобто від абстрактного

в пізнанні, до конкретного. На цьому етапі немовби відновлюється вихідна

цілісність об’єкта, він перетворюється у всьому своєму різноманітті – але вже у

мисленні. Обидва етапи тісно взаємопов’язані.

· Гіпотетико-дедуктивний метод використовується як інструмент

обґрунтування готового, існуючого знання. За його допомогою можна виводити

наслідки з гіпотез і перевіряти їх за допомогою фактів. Але шлях до таких

гіпотез, ініційованість їх фактами, пояснення їх залишаються поза межами

цього методу. Дедукція є лише логічним механізмом передуванні і

перетворення інформації, оскільки переносить сутнісне значення вихідних

міркувань на висновки.

Використання гіпотетико-дедуктивного методу в суспільних науках, які

переважно належать до описових, на відміну від природничих наук, пов’язане з

певними труднощами, оскільки в них не виокремлені найважливіші

узагальнення і факти з багатьох інших, другорядних, а основні гіпотези не

відділені від похідних гіпотез; не виявлені логічні відношення між окремими

групами гіпотез. Негативно позначається на цьому і дуже велика кількість

гіпотез.

· Системний метод ґрунтується на ідеї про те, що навколишня

дійсність є єдиним цілим, речі і явища пов’язані одне з одним багатьма

відношеннями. Системному методу властивий розгляд певної сукупності

об’єктів (матеріальних або ідеальних), у процесі якого з’ясовується, що їх
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взаємозв’язок і взаємодія спричиняють виникнення нових інтегративних

властивостей системи, відсутніх у її складових. У кожному конкретному

випадку для характеристики системи необхідно виявити механізм, за

допомогою якого здійснюється взаємодія між елементами системних

властивостей.

Системи класифікують за різними ознаками. Наприклад, розрізняють

системи матеріальні та ідеальні. До матеріальних належать системи живої і

неживої природи й соціальні системи, які існують незалежно від суб’єкта.

Ідеальні системи відносно правильно відображають властивості і

закономірності об’єктивно існуючих у природі й суспільстві матеріальних

систем. Типовим прикладом ідеальної системи є наукова теорія, яка дає цілісне

відображення конкретної галузі об’єктивного світу.

З точки зору взаємодії з навколишнім середовищем системи можуть бути

відкритими і закритими.

2.2. Спеціальні методи.

У літературі існує чимало робіт з методів дослідження. Вибір методики,

яка відповідає об’єкту й завданням дослідження, має для успіху роботи

найважливіше значення. Генетично кожна методика аналізу пов’язана з

якимось конкретним методом і конкретною лінгвістичною теорією. Практики,

однак, показує, що оптимальні результати дає поєднання декількох типів

процедур таким чином, що кожна з них буде не тільки доповнювати, але й

конкретизувати решту.

Плюралізм течій і напрямів сучасного періоду розвитку лінгвістики

визначив найпоширенішу на сьогодні методику комплексного лінгвістичного

аналізу, яка і поєднує в собі застосування більшості існуючих у лінгвістиці

методів.

Серед спеціальних дослідницьких мовознавчих методів найвідомішими є

наступні: описовий, порівняльно-історичний, зіставний, гіпотетико-

дедуктивний, структурний, метод опозицій, дистрибутивний аналіз,



19

валентнісний аналіз, метод безпосередніх складників, трансформаційний і

компонентний аналіз, метод контекстологічного аналізу, ряд соціологічних і

психолінгвістичних методів, а також велика кількість математичних методів,

які набувають все більшого значення в лінгвістичних пошуках.

Описовий метод – планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення

особливостей їх будови та функціонування в синхронії.

Порівняльно-історичний метод (компаративний, лінгвогенетичний) –

сукупність прийомів і процедур історико-генетичного дослідження мовних

сімей і груп, а також окремих мов для встановлення закономірностей їх

розвитку.

Зіставний метод (контрактивний, типологічний) – сукупність

прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з іншою

мовою з метою виявлення її специфіки.

Гіпотетико-дедуктивний метод (Щерба) – складається з наступних

етапів: визначення критеріїв досліджуваного об’єкту, відбір фактичного

матеріалу, узагальнення матеріалу індуктивним шляхом, уточнення гіпотези

багатьма шляхами, дедукція, перевірка нової теорії шляхом зіставлення з

додатковими фактами.

Структурний метод – метод синхронного аналізу мовних явищ лише на

основі зв’язків і відношень між мовними елементами. Цей метод є антитезою

до порівняльно-історичного, який розглядає мовні факти в діахронічному

аспекті.

Як видно з попереднього підрозділу, останні два методи є

загальнонауковими, але лінгвістична наука застосовує їх своїм специфічним

шляхом; отже, для мовознавчих цілей ці методи можуть бути застосованими у

якості спеціальних.

Основні ідеї структурного методу можна сформулювати як такі:

1) реальним є не окремий факт, а мова як система; система не є сумою, що

складається з елементів, вона визначає ці елементи;
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2) відношення домінують над елементами, основними є опозиційні

відношення;

3) оскільки в мові основними є відношення, то для мови слід

застосовувати математичні методи.

Мета структурного методу – вивчення мови як цілісної функціональної

структури, елементи якої пов’язані системою лінгвальних відношень.

Метод опозицій – базується на теорії опозицій Трубецького. Опозиція

розглядається як розрізнення в елементах, що зіставляються на основі спільних

ознак. Отже, розрізнювальну ознаку називають диференціальною.

Дистрибутивний аналіз – методика дослідження мови на основі

оточення, дистрибуції, розподілу окремих одиниць у тексті.

На матеріалі дослідження створюються певні дистрибутивні формули,

наприклад:

make + N make a coat / f decision

make + (the) + N + V make the machine go

make + A make shure

make + A + N + for + N make a good wife for him

Застосування дистрибутивного аналізу, як видно з наведеного прикладу,

потребує також статистичних підрахунків. Загалом цей метод, який залучає

лінгвістичну статистику, отримав назву дистрибутивно-статистичного аналізу.

Валентнісний аналіз – має багато спільного з дистрибутивно-

статистичним методом, але він розвивався поза структурним підходом до

вивчення мови. Валентність у лінгвістиці – запозичене поняття, яке означає

здатність мовної одиниці (слова) певним чином реалізуватись у реченні і

вступати в певні комбінації з іншими словами. Пізніше лінгвістичну

валентність стали розуміти як властивість певних розрядів слів приєднувати до

себе інші слова. Отже, валентність – це сполучу вальна властивість мовного

елементу.
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Методика безпосередніх складників (БС) – це прийом подання

словотвірної структури слова і синтаксичної структури словосполучення та

речення у вигляді ієрархії складових елементів (Блумфілд).

Сутність методу безпосередніх складників полягає в тому, що при

членуванні речення, як і словосполучення, слід дотримуватися принципу: один

із БС повинен бути ядром членованої конструкції, а інший – периферійним

елементом.

Аналіз БС ґрунтується на жорстких правилах:

1) кожен раз дозволяється зробити лише одне членування;

2) у процесі поділу не припускається перестановка складників;

3) при кожному членуванні береться до уваги тільки результат

останнього членування.

Наприклад, при аналізі речення  „Маленька дівчинка їсть велике яблуко”

виділяються наступні блоки:

1-й поділ – «маленька дівчинка»; 2-1 поділ – «велике яблуко»; 3-1 поділ –

тісніший: виділяється група присудка; 4-1 поділ – група підмета об’єднується з

групою присудка. Графічно, у вигляді структурної схеми це виглядає так:

Трансформаційний аналіз – експериментальний прийом визначення

синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей між мовними

об’єктами через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій (Харріс,

Хомський). Суть методу полягає в тому, що в основі класифікації мовних

структур лежить їх еквівалентність іншим за будовою структурам, тобто

можливість однієї структури перетворюватись на іншу (наприклад,

морфологічна структура пасивного стану – на структуру активного).

Маленька дівчинка їсть велике яблуко
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Компонентний аналіз – система прийомів лінгвістичного вивчення

значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові

компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка,

маркерами.

За компонентами лексичні одиниці різняться або об’єднуються.

Виділення в лексичній одиниці складових елементів здійснюється шляхом

зіставленні її з іншими одиницями, які мають з нею семантичну спільність.

Зокрема, всі терміни спорідненості описують за допомогою трьох

компонентів: стать (чоловіча/жіноча), характер спорідненості (пряма/непряма),

покоління (1, 2, 3, 4, 5).

Поза структуралізмом окремо стоїть метод контекстологічного аналізу.

Н.Н. Амосова визначала контекст як поєднання вказівного мінімуму з

семантично реалізованим словом. В основу такого розуміння імпліцитно

закладена модель полісемії й омонімії в мові, яка ґрунтується на таких

припущеннях:

1. Мовний знак асиметричний, полісемія й омонімія є мовними

універсаліями, але вся множина значень кожного мовного знаку може бути

поділена на окремі дискретні елементи – лексико-семантичні варіанти.

2. У мовленні слово актуалізується тільки в одному з можливих варіантів.

3. Відправник і одержувач повідомлення однаково компетентні в умовах

реалізації слів у даній мові.

4. Система мови залишається незмінною.

Слід зауважити, що метод контекстологічного аналізу, хоча і не є

структурним, але тісно пов’язаний з усіма перерахованими вище і

застосовується частіше за все у поєднанні з ними.

Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи. Методи соціолінгвістики

– синтез лінгвістичних і соціологічних процедур. Серед них виділяють методи

польового дослідження (методика збирання матеріалу) і методи

соціолінгвістичного аналізу зібраного матеріалу (обробка інформації). До

перших належать різні форми опитування (анкетування, інтерн’ювання), а
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також безпосереднє спостереження, експериментування, вивчення

документальних джерел (матеріали перепису населення, статистичних та інших

довідників).

Суть психолінгвістичного методу полягає в тому, що з його допомогою

передбачається обробка й аналіз тих мовних фактів, які можна одержати від

інформантів у результаті спеціально організованих експериментів. В основі

використання психолінгвістичної методики в дослідженні мовних явищ лежить

розуміння мови як системи, наявної в свідомості людини, що уможливлює

звернення до мовця як експерта, здатного оцінювати мовні факти. У сучасній

лінгвістиці практикують два види психолінгвістичних досліджень: а)

дослідження фізіологічних реакцій організму людини у процесі її мовленнєвої

діяльності (породження й сприймання мовлення); б) аналіз мовленнєвих

реакцій та оцінок мовних явищ інформантами в умовах впливу на них

мимовільних або цілеспрямованих мовленнєвих стимулів.

Математичні методи в мовознавстві. Застосування кількісного

критерію в мовознавчих дослідженнях відоме з давніх часів, але особливо

активне використання математичних методів у вивченні мови почалося в

середині ХХ ст. стимулом послужили перспективи машинного перекладу. У

процесі обробки текстів для їх уведення в машину було одержано різноманітні

кількісні оцінки окремих фактів мови, які згодом виявилися корисними не

тільки для створення математичних моделей мови, а й для лінгвістичної теорії.

Оскільки мова – це імовірнісна, а не жорстко детермінована система, то для її

пізнання квантитативні методи, пов’язані з дослідженням частотних,

імовірнісних, гра дуальних та інших нелогічних характеристик, не тільки

бажані, але й необхідні.

Розрізняють кількісні й статистичні методи. Кількісні методи зводяться до

простого підрахунку частоти вживання мовних одиниць. Статистичні методи

передбачають використання різних формул для виявлення правил розподілу

мовних одиниць у мовленні, для виміру зв’язків міжмовними елементами, для
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встановлення тенденцій у розвитку та функціонуванні мови для встановлення

залежності між якісними й кількісними характеристиками мови.

Математичні методи мають самостійну цінність у дослідженні мови і,

крім того, можуть входити як складова частина в інші методи. Останнім часом

використання цих методів до вивчення мовного матеріалу значно зросло, і

можна говорити, що в математичній лінгвістиці виокремилися два розділи, або

напрями – лінгвостатистика і стилостатистика.

Основна увага лінгвостатистики звернена на дослідження того, що в мові

визначається правом вибору мовця, а що зумовлено її іманентною структурою і

як ці два параметри кількісно співвідносяться між собою. Виявляється, що

одиниці будь-якого мовного рівня мають сталі для певного періоду кількісні

показники їх використання.

Стилостатистика – це визначення і характеристика стилістичних

особливостей окремих творів або авторів через кількісні відношення

використаних мовних елементів. В основі статистичного підходу до

дослідження стилістичних явищ лежить розуміння літературного стилю

індивідуального способу володіння засобами мови.

Крім статистичних методів, у лінгвістиці застосовують методи теорії

інформації, математичної логіки, теорії ймовірності й теорії множин.

Дані теорії інформації використовуються для най економнішої передачі

інформації засобами мови. Кожна мова має значну кількість надлишкової

інформації. Щоб переконатися в тому, варто звернутися до феномену

телеграми: незважаючи на скорочення слів і усунення деяких службових слів, її

зміст залишається зрозумілим.

З математичної логіки лінгвістика запозичила символічну мову.

Використання елементів математичної логіки вплинуло на збагачення прийомів

дослідження мови – алгоритмізацію, графічні обчислення, матричне визначення

істинності функцій складних висловлювань тощо. Застосування логіко-

математичних методик і прийомів моделювання зумовило появу різних видів
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логіко-математичного моделювання мови, мисленого експерименту і

гіпотетико-дедуктивного способу дослідження.

Усе в мові підпорядковується не жорстким, а імовірнісним

закономірностям. Тому цілком природно, що в дослідженні мовних одиниць

використовують теорію ймовірності. Під ймовірністю розуміють відношення в

середньому спостережуваного числа вдалих результатів до загального числа

експериментів (подій). Аспект мови, до якого застосовують теорію ймовірності,

називається теоретико-ймовірнісним.

Теорію множин використовують для дослідження класів мовних

елементів, які складають уже не мовленнєвий ланцюжок, а парадигма тику

мови. Множину трактують як сукупність об’єктів, об’єднаних якоюсь спільною

ознакою. Ознака, яка об’єднує об’єкти у складі множини, може бути якою

завгодно. Так, усі фонеми певної мови, усі словоформи певного тексту можна

інтерпретувати як окремі множини. Об’єкти, що складають дану множину,

називають елементами. Позначають множину фігурними дужками. Так, запис

А = {x, y, .., z} читається так: існує множина А, яка складається з елементів x, y,

.., z. Аспект мови, до якого застосовують теорію множин, називають теоретико-

множинним.

Перекладознавці активно використовують методи дослідження інших

розділів лінгвістики: граматики, лексикології, семасіології, стилістики,

соціолінгвістики, психолінгвістики, когнітивістики, лінгвопрагматики тощо. На

об’єкт перекладознавчого дослідження поширюються загальнолінгвістичні

поняття про мову як систему, засіб спілкування і сукупність мовленнєвих

реалізацій, про двоплановість одиниць мовлення, про належність мови до

логічних категорій і явищ реального світу, про мову як засіб вербалізації

процесів і результатів когнітивної діяльності людини тощо.

Основною методико перекладознавчого дослідження є порівняльний

аналіз – аналіз форми і змісту тексту перекладу у зіставленні з формою і

змістом оригіналу. Залежно від мети дослідження та його аспекту

встановлюються певні відношення між порівнюваними текстами, завдяки чому
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дослідник виявлає еквіваленти в них, розкриває внутрішній механізм перекладу

і операції, які уможливили підбір або створення цих еквівалентів. Таким чином,

порівняльний перекладознавчий аналіз дає можливість виявити, яким чином

долаються труднощі перекладу, та дозволяє констатувати непоправні втрати

змісту й форми тексту оригніалу.

Отже, сучасна лінгвістика характеризується прагненням поєднати і

розумно комбінувати різні загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи.

Це позитивно впливає на розвиток лінгвістики, оскільки різні методи

доповнюють один одного і разом ефективніше допомагають вивчити такий

складний феномен, як мову.

Література: [1, c. 33–63; 5, c. 11–18; 6, c. 207–256; 8, c. 49–94].

ЛЕКЦІЯ 3. ЛОГІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЛАН

1. Загальна схема дослідження.

2. Організація і планування дослідження.

3. Технологія дослідження.

1. Загальна схема наукового дослідження.

Усі наукові дослідження мають загальні особливості, які охоплюють

універсальні послідовні процеси (етапи) (рис. 3.1.): 1. Вибір теми,

обґрунтування її актуальності і визначення рівня її розробленості; вибір

об’єкта, предмета, окреслення мети і завдань дослідження. 2. Нагромадження

необхідної наукової інформації, пошук, вивчення й аналіз літературних та

інших джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду на його

мету. 3. Відпрацювання гіпотези й теоретичних передумов дослідження,

визначення наукового завдання. 4. Вибір методів дослідження, які є

інструментами здобуття фактичного матеріалу, необхідною умовою досягнення
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поставленої мети. 5. Оброблення й аналіз результатів експериментального

дослідження. 6. Написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків,

опис використаних джерел і створення додатків. 7. Підготовка до захисту і

захист наукового дослідження.

Рис. 3.1. Етапи дослідження

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Вибір теми дослідження

ФОРМУВАННЯ ГІПОТЕЗ
З’ясування того, що буде перевірятися

ВИБІР МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вибір одного чи кількох методів дослідження

(експеримент; опитування; спостереження;
використання існуючих джерел)

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Збір даних, занотування інформації

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Оцінка значення зібраних даних

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка їх значущості, співвіднесення їх з
попередніми результатами

ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Ознайомлення з існуючими дослідженнями за

обраною темою
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2. Організація і планування наукового дослідження.

Результати наукового дослідження залежить від того, наскільки воно

сплановане й організоване. Не менш важливим є раціональна реалізація і таких

його аспектів:

1. Накопичення наукової інформації з теми. Бажано, щоб література з

теми була вивчена якомога повніше. Для виявлення джерел необхідно

звернутись до спеціальних довідково-бібліографічних, реферативних та інших

інформативних видань.

2. Оволодіння методами дослідження. Кожен пошуковець обирає

найзручніший метод, зважаючи на особливості своєї теми.

3. Написання перших фрагментів роботи. Ними є перші спостереження

над текстом, мовним явищем, картки, конспектування.

4. Організація власного науково-довідкового апарату. Вже на перших

етапах роботи слід подбати про організацію і збереження наукової інформації.

Надалі це допоможе заощадити сили й час.

5. Підготовка рефератів з теми. Їх доцільно обговорювати зі

спеціалістами й зацікавленими особами з метою узагальнення накопиченого

матеріалу з проблематики, з’ясування суперечливих моментів, нових аспектів,

перспектив дослідження.

6. Робота над рукописом наукового твору. Оформлення результатів

дослідження проходить ряд стадій: збір інформації; систематизація й

узагальнення первинних матеріалів; підготовка чорнового варіанта рукопису;

редагування рукопису; відбір і оформлення таблиць, схем, рисунків; підготовка

остаточного варіанта рукопису; консультації з фахівцями; оформлення

остаточного варіанта рукопису.

Під час цієї роботи необхідно дотримуватись певних правил

структурування тексту, цитування, посилання на джерела тощо.

Особливою є робота з літературними джерелами. Вони поділяються на

періодичні і неперіодичні. Серед неперіодичних видань розрізняють

монографічні праці й збірники наукових статей. Періодичні видання виходять
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друком регулярно. До них зараховують серійні видання, серійні збірники праць

з певного профілю, журнали тощо.

Будь-яке наукове дослідження є довгою і копіткою роботою. До важливих

елементів особистісної культури дослідника належать ретельне застосування

прочитаного. Залежно від мети використовують відповідні форми запису:

1. Бібліографічна довідка (у ній зазначають автора тексту, заголовок,

видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок).

2. План викладених у статті, монографії основних тем, питань.

3. Тези (стислий виклад прочитаного).

4. Конспект (послідовний виклад змісту). Завдання конспектування

полягає у глибокому осягненні прочитаного й викладенні його своїми словами.

5. Виписки (дослівні цитати з тексту джерела).

6. Анотація (короткий виклад основних положень джерела, який

розкриває його зміст).

Від наукової кваліфікації, особистої культури дослідника залежатиме

точність виокремлено в текстах і занотованої головної інформації, адекватність

міркувань щодо неї і її коментування, класифікація зібраних матеріалів, що

суттєво впливає на їх використання.

3. Технологія дослідження.

Технологія дослідження – це спосіб досягнення його мети за умов

фіксованого поділу функцій між технічними засобами і свідомістю науковця,

що відповідають можливостям перших та останніх, а також логіці дослідження.

Логіка наукового дослідження являє собою сукупність таких складових,

як пізнавальні завдання, структура інформації (перелік її видів та їх

взаємозв’язків), необхідної для кристалізації рішення, засоби збирання й

підготовки цієї інформації, процедури постановки завдань, пошуки їх

вирішення та отримання результатів. Логіка виступає як одна з передумов

розробки технології дослідження.
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Технологія наукового дослідження визначає його логіку відповідно до

реальних можливостей застосування технічних засобів і самого науковця. Якщо

за встановленої логіки повністю використовуються зазначені можливості, а

останні забезпечують проведення досліджень з такою логікою, то технологія є

адекватною. Невиконання хоча б однієї із цих умов означає, що технологія не є

адекватною. Лише адекватна технологія здатна уможливити досягнення

сукупності цілей наукового дослідження.

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких

технологічних циклів:

• формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої

гіпотези:

Науковий напрям – це сфера наукових досліджень наукового колективу,

спрямованих на вирішення певних значних фундаментальних чи прикладних

завдань. Структурними одиницями напряму є комплексні проблеми, теми,

питання. Комплексна проблема включає кілька проблем.

Проблемою – складне наукове завдання, яке охоплює значну галузь

дослідження і має перспективне значення. Розв’язання проблеми ставить

загальне завдання – зробити відкриття; відкрити новий напрям у дослідженнях;

розробити новий підхід до розв’язання проблеми. Проблема складається з

кількох тем.

Тема – це наукове завдання, що охоплює певну частину наукового

дослідження. Вона базується на численних дослідницьких питаннях.

Під науковими питаннями розуміють більш дрібні наукові завдання, що

входять до колективної теми наукового дослідження. Результати вирішення

завдань мають не лише теоретичне, але й практичне значення.

Вибору теми передує досконале ознайомлення з вітчизняними та

зарубіжними джерелами інформації з обраного напряму наукового

дослідження.

Постановка теми є складним, відповідальним завданням і включає кілька

етапів. Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу
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суперечностей досліджуваного напряму формулюють основне питання і в

загальних рисах – очікуваний результат. Другий етап містить розробку

структури проблеми. Виділяють теми, підтеми, питання. З кожної теми

окреслюють орієнтовні межі дослідження. На третьому етапі визначають

актуальність проблеми на даному етапі розвитку науки. Для цього до кожної

теми висувають кілька заперечень і на основі аналізу методом дослідницького

наближення виключають заперечення на користь реальності даної теми. Після

цього структуру проблеми формулюють остаточно.

Існує думка, що обрати тему часом більш складно, ніж провести саме

дослідження. До обраної теми висувається низка вимог:

ü по-перше, тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, що

вимагає вирішення в теперішній час.

ü по-друге, тема повинна вирішувати нове наукове завдання. Це означає,

що тема в такій постановці ніколи не розроблялась і не розробляється зараз,

тобто не дублюється. Відоме не може бути предметом наукового дослідження.

ü по-третє, тема має бути значущою. Для наукових досліджень така

вимога становить фундамент для прикладних досліджень.

ü по-четверте, тема повинна відповідати профілю наукового колективу.

Кожен науковий колектив має свій профіль, кваліфікацію, компетентність. Така

спеціалізація дає свої позитивні результати, підвищує теоретичний рівень

досліджень. Проте монополізм у науці є неприпустимим. В іншому разі

виключається елемент змагання ідей.

У колективних наукових дослідженнях великого значення набувають

критика, дискусії, обговорення проблем і тем. У процесі дискусії виявляються

нові, ще не вирішені актуальні завдання різної складності, значущості, обсягу.

Важливим при формулюванні теми є створення дослідником припущення,

тобто робочої гіпотези, яка обґрунтовує вірогідну причину існування фактів,

які спостерігаються. В гіпотезі пропонуються положення з новим змістом,

який виходить за межі наявних знань, висуваються нові ідеї, які носять

вірогідний характер, на основі яких відбувається пошук нових даних.
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Робоча гіпотеза є головним методологічним інструментом, що

організовує процес дослідження й визначає його логіку. Для вирішення питання

про те, прийняти її чи відкинути, її потрібно зіставити з альтернативними

гіпотезами. Це пов’язано з тим, що для гіпотези характерна наявність

неоднозначності, через що не можна бути цілком упевненим в її істинності.

Розглядаючи гіпотезу, кожен дослідник бажає, щоб вона виявилася

істинною. Але гіпотеза не завжди витримує перевірку. У такому разі

доводиться висувати нову. Тому основні вимоги до гіпотези мають бути

такими: можливість її перевірки; певна прогнозованість; логічна

несуперечливість. Можливість перевірки гіпотези є логічною вимогою,

дотримання якої дає право на її висування. Якщо гіпотезу не можна перевірити,

вона не приведе до істинного знання. Прогнозованість – це зміст гіпотези, що

перевіряється, а логічна несуперечливість означає, що гіпотеза не вступає у

протиріччя з накопиченими фактами, що характеризують явище або клас явищ.

• визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження:

Після обрання теми починається з досконалого вивчення наукової

інформації. Найважливішим чинником роботи над відібраною з теми

дослідження інформацією є самостійність праці науковця. Кожна сторінка має

бути неспішно проаналізована, обдумана щодо поставленої мети.

Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий результат, на

який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, самостійний і, часом,

неодноразовий аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх судженнях,

закріпити думку, поняття, уявлення.

Систематичне читання за планом з обдумуванням та аналізом

прочитаного є набагато продуктивнішим за безсистемне читання. Неодмінною

умовою аналізу відібраної для дослідження літератури є запис прочитаного. Він

дозволяє краще сприймати й засвоювати матеріал, а також зберігати його для

подальшої роботи. Прочитане можна записувати за допомогою виписок,

анотацій та конспектів, робити ксерокопії і вже на них робити підкреслювання,

записувати власні думки, доповнення як на полях, так і на звороті аркуша копії.
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Джерела можна систематизувати у хронологічному порядку або за

темами аналізованого питання. Перший варіант складання огляду полягає в

тому, що всю інформацію систематизують за певними історичними

проміжками. Для цього доцільно в історії досліджуваного питання виділити

наукові етапи, що характеризуються якісними змінами. На кожному етапі

літературні джерела слід піддати ретельному критичному аналізу – різні ідеї,

факти, теорії зіставляють одну з одною. У процесі активного аналізу виникають

власні міркування, формулюються найбільш актуальні питання, що підлягають

вивченню в першу чи другу чергу, формуються уявлення. Усе це поступово

створює фундамент майбутньої гіпотези дослідження. Бувають випадки, коли у

процесі аналітичного огляду науковець лише перераховує авторів і наводить

анотації їхніх робіт, не висловлюючи при цьому власної думки. Такий

пасивний, формальний огляд є неприпустимим.

Другим варіантом складання огляду є тематичний огляд. Увесь обсяг

інформації систематизують за питаннями досліджуваної теми. При цьому

розглядають у першу чергу монографії, в яких підведено підсумок досліджень з

даного питання. Далі аналізують статті та інші джерела. Другий варіант огляду

є простішим, його застосовують частіше, він вимагає менших витрат часу.

Проте він не дозволяє проаналізувати наявну інформацію в повному обсязі.

Спрямовуючою ідеєю всього аналізу інформації має стати обґрунтування

актуальності й перспективності передбачуваної мети наукового дослідження.

Кожне джерело аналізують з позиції історичного наукового внеску в розвиток

теми. За результатами опрацювання інформації роблять методологічні

висновки, в яких підводять підсумок критичного аналізу. У висновках має бути

висвітлено такі питання: актуальність і новизна теми; останні досягнення в

галузі теоретичних і прикладних досліджень з теми; наукова доцільність

виконання нового дослідження. На основі зазначених висновків формулюють у

загальному вигляді мету й конкретні завдання наукового дослідження, а також

визначають об’єкт і предмет дослідження.
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Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну

ситуацію й обрані для дослідження, а предмет дослідження – це теоретичне

відтворення тих суттєвих зв’язків і відношень, які підлягають

безпосередньому вивченню. Щодо завдань дослідження, то, як правило, їхня

кількість може коливатись у межах від трьох до восьми.

• виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень:

Перекладознавчі дослідження містять як теоретичну, так і прикладну

складову, щоб його можна було використовувати в суспільній практиці.

Як для теоретичних, так і для прикладних досліджень головною ознакою

є встановлення невідомих раніше науці фактів, надання нової, цінної

інформації. Творчий характер мислення при розробці теоретичних аспектів

наукового дослідження полягає у створенні уявлень, тобто нових комбінацій з

відомих елементів, і базується на таких прийомах, як збирання й узагальнення

інформації; постійне зіставлення, порівняння, критичне осмислення; чітке

формулювання думок та їх письмовий виклад; удосконалення власних

пропозицій.

Часто може бути так, що творче рішення не вкладається в межі раніше

наміченого плану, виникає внаслідок «озаріння». Але творчі думки, оригінальні

рішення з’являються тим частіше, чим більше сил, праці, часу витрачається на

постійне обдумування об’єкта дослідження. Ефективність творчого задуму

залежить від того, якою мірою науковець володіє методами дедукції та індукції,

аналізу, синтезу тощо.

• оформлення звіту про виконану наукову роботу:

Виконана наукова робота подається у формі звіту. Це документ, що

містить вичерпні систематизовані відомості про роботу. При його складанні

слід дотримуватись таких вимог, як чіткість і логічна послідовність викладу

матеріалу, переконливість аргументації, чіткість формулювань, конкретність

викладу результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.

Оформлення звіту про науково-дослідну роботу регламентовано Державним
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стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і

техніки. Структура і правила оформлення».

Звіт про виконану роботу має складатися з трьох частин: вступної,

основної, додатків. Вступна частина містить обкладинку; титульний аркуш;

список авторів; реферат (анотацію); зміст; перелік умовних позначень,

символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову. Основна частина

складається з вступу; суті звіту; висновків; рекомендацій; переліку посилань.

Додатки розміщують після основної частини звіту.

Стандарт встановлює також правила друкування звіту комп’ютерним

способом, дотримуючись полів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10,

верхнє – не менше 15, нижнє – не менше 20 – через півтора або два інтервали,

шрифт Times New Roman Cyr текстового редактора Word розміром 14 пунктів з

полуторним міжрядковим інтервалом. Формат паперу А4 (210 х 297 мм).

Література: [1, c. 63–95; 3, с. 42–55; 4, с. 42–104; 8, c. 95–138].

ЛЕКЦІЯ 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ,

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ПРИНЦИП АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ПЛАН

1. Методика вивчення наукової літератури.

2. Бібліографічний апарат наукового дослідження.

3. Пошук інформації у процесі наукової роботи.

4. Принцип академічної доброчесності.

1. Методика вивчення наукової літератури.

Вивчення наукових джерел і засвоєння їх змісту надає методологію,

теоретичні основи наукового світогляду, розвиває здатність до творчого

мислення, розширює кругозір, формує життєву позицію.

В організації роботи над науковими першоджерелами необхідно:
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1. Чітко знати перелік праць, які підлягають обов’язковому,

поглибленому вивченню.

2. Враховувати, що різні наукові праці використовують для вирішення

різноманітних завдань: одні безпосередньо розкривають зміст проблеми, інші

з’ясовують методологічну суть проблеми або охоплюють ширше коло проблем

і корисні у вивченні кількох суміжних наукових праць, кожна з яких висвітлює

один аспект проблеми.

3. Відмежовувати головне й другорядне, усвідомлюючи, що окремі

положення наукових праць не мають у сучасних умовах того звучання, яке вони

мали під час їх написання.

Найдоцільніше вивчати науковий твір поетапно (рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Методика поетапного вивчення наукової праці
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Основними загальноприйнятими формами занотовування прочитаних

джерел є виписки, тези, план, конспект. Використання їх залежить від

призначення, характеру твору, підготовленості науковця.

Виписки – фрагменти з тексту. Вони потрібні для того, щоб вибрати з

прочитаного найсуттєвіше. До їх переваг належать точність відтворення

авторського тексту, накопичення фактичного матеріалу, зручність

користування. Вони можуть бути дослівними (цитати) і довільними, коли думка

автора викладається словами того, хто з нею ознайомлюється.

Іншою формою занотовування є план – коротка форма запису основних

питань, які розглядаються. Складання плану після ознайомлення з прочитаним

ефективніше, оскільки забезпечує його стислість, послідовність. План не

виключає цитування окремих місць і узагальнювальних положень.

Досконалішою формою запису є тези – стислий виклад прочитаного.

Вони не повторюють текст дослівно, але можуть бути близькими до нього,

відтворюють важливі для розуміння його змісту характерні вирази. Тези

сприяють узагальненню матеріалу, викладу його суті стисло.

Конспект вважають найдоцільнішою формою запису при вивченні

наукової літератури через процес розумового переосмислення і письмової

фіксації прочитаного тексту. Запис допомагає його автору відтворити здобуту

інформацію. Конспект – не самоціль, а результат глибокої роботи над твором,

творчий процес. За змістом і формою конспект повинен бути складений так,

щоб допомагати засвоєнню головних положень праці в їх логічній

послідовності, швидкому, глибокому запам’ятовуванню і відтворенню.

Отже, дбаючи про засвоєння всього теоретичного змісту праці, її місця в

історії розвитку теорії, починати роботу над нею слід з орієнтовного читання,

роблячи помітки найважливіших місць тексту або короткі виписки. Це дасть

змогу не тільки зрозуміти, а й засвоїти її загальний зміст і внутрішню

структуру, суттєво полегшить подальшу роботу над нею.
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2. Бібліографічний апарат наукового дослідження

Бібліографічні списки, акумулюючи найбільш цінну бібліографічну

інформацію з теми дослідження, набувають тим самим суттєвого значення для

функціонування й подальшого розвитку наукових комунікацій. Інформація, що

міститься у бібліографічних списках, усе активніше використовується в

інформаційнопошукових системах. Культура оформлення наукових робіт

передбачає й культурну організацію їхнього бібліографічного апарату, яка

досягається не лише шляхом ретельного відбору різних документів до списку

літератури, а й правильним щодо міжнародних правил складанням цих списків.

Існують такі види бібліографічних списків:

• прикнижкові бібліографічні списки, що вміщуються у виданні після

основного тексту (якщо є додатки – після них) перед допоміжними

покажчиками;

• списки літератури до окремих розділів подаються, як правило, після

основного тексту під рубриками «До розділу…»;

• пристатейні бібліографічні списки розміщуються після тексту статті

або, якщо стаття супроводжується рефератом (резюме), то після нього.

Основним структурним елементом кожного списку літератури є

бібліографічний опис, що являє собою сукупність бібліографічних відомостей

про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за

певними правилами і достатні для загальної характеристики та ідентифікації

видання. Правила складання бібліографічного опису регламентовані

Державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який повністю

відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 7.1-2003, а також Міжнародному

стандартному бібліографічному опису документів.

Бібліографічний опис надає можливість отримати уявлення про автора

документу, зміст документу та його читацьке призначення, місце видання,

обсяг видання тощо. Бібліографічний опис документів, як правило, виконують

тією мовою, якою складений документ.
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Існують різні варіанти розташування бібліографічних описів у списках

літератури до курсових, дипломних, наукових робіт: алфавітне; алфавітно-

хронологічне; у порядку першого згадування робіт.

Алфавітне розташування є найбільш поширеним способом групування

бібліографічних описів у ряди за алфавітом:

• мови записів, якщо описи складені однією мовою;

• зведеним кириличним, якщо описи складені двома чи більше мовами з

кириличною графікою;

• латинським, якщо описи складені двома чи більше мовами з

латинською графікою.

Якщо у списках літератури подаються описи на мовах з різною графікою

(кириличною, латинською), то групують два алфавітні ряди, спочатку

кириличною графікою, а потім – латинською. Бібліографічні описи документів

мовами з алфавітом особливої графіки (арабська, японська, грузинська)

розташовують окремими алфавітними рядами, як правило, після латинського

ряду.

У середині алфавітного ряду описи розміщують за першим елементом

бібліографічного запису залежно від того, що є першим словом – прізвище

автора чи перше слово назви (для книг чотирьохп’яти авторів і за назвою).

Якщо прізвища авторів збігаються, то описи розташовують за ініціалами, а

твори одного автора розміщують за алфавітом їхніх назв.

Особливою формою викладу фактичного матеріалу наукових робіт є

цитати. Вони використовуються для того, щоб без викривлень передати

думку автора першоджерела, ідентифікувати його погляди при співставленні

різних точок зору тощо. Цитати служать необхідною опорою автору у процесі

аналізу і синтезу інформації. Спираючись на їх зміст, можна створити систему

переконливих доказів, що є необхідними для об’єктивної характеристики

досліджуваного явища. Цитати також можуть наводитися як підтвердження

окремих положень, які наводить науковець. У всіх випадках кількість цитат, що

наводяться, має бути оптимальною, тобто визначатися потребами розробки
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теми наукового дослідження. Від науковця вимагається встановити чи варто

застосовувати цитати у конкретному контексті, чи немає у них викривлень

смислу джерела цитування.

Поряд з прямим цитуванням часто застосовують непряме цитувння –

переказ тексту першоджерела. Текст переказу слід прискіпливо звіряти з

першоджерелом.

Посилаючись у тексті на будь-яке джерело можна лише обмежитися

цитатою, уривком з нього, не зазначаючи відомостей про сам документ (автора,

назву, рік видання). Але такі цитати називають недокументованими

посиланнями, і вони характерні лише для газет, масово-політичної, навчальної

літератури. У жодному разі їх не можна рекомендувати для наукових

публікацій, магістерських робіт, наукових звітів і дисертацій. У цих видах робіт

бібліографічні посилання мають бути обов’язково документованими, тобто

супроводжуватися точною адресою цитованого джерела.

Бібліографічне посилання – це сукупність бібліографічних відомостей

про цитований або згадуваний у тексті наукової чи навчальної роботи

документ. Бібліографічні посилання можуть уміщуватись: в основному тексті

(внутрішньотекстові посилання); у підрядкових примітках (підрядкові

посилання); у позатекстових примітках (у коментарях).

При написанні магістерських робіт не варто давати підрядкові

бібліографічні посилання, оскільки це призводить до зростання обсягу

дисертації, а краще у квадратних дужках наводити посилання на номер у

списку літератури, наприклад, [156], при прямих цитатах, наприклад, [156,

с. 41], а при непрямих – [цит. за: 128, с. 34].

3. Пошук інформації у процесі наукової роботи.

Інформаційний пошук – це вияв, відбір та аналіз книг, статей та інших

матеріалів за певними ознаками.

Пошук інформації для наукової діяльності проходить такі два етапи:

перший етап – визначення теми пошуку і складання списку літератури для її



41

вивчення; другий етап – пошук самих джерел для безпосереднього їх читання

(перегляду) і вилучення потрібної інформації. Такий пошук називають повним.

Проте часто магістрант здійснює так званий частковий пошук за вже готовим

списками літератури, які наведено у підручниках, методичних та навчальних

посібниках, програмах, які складають викладачі. Щоб інформаційний пошук

був ефективним, слід чітко визначити тему, за якою добирається література, а

також хронологічні, мовні, географічні межі, за якими вестиметься пошук.

Усі джерела поділяються за змістом і характером подання інформації на

дві групи:

• документальні, які дають інформацію за суттю теми: монографії,

підручники, навчальні посібники, наукові журнали, довідкові видання тощо;

• бібліографічні покажчики, списки, огляди монографій, підручників,

наукових статей та інших документальних джерел.

Інформацію за суттю теми – первинну інформацію – складають факти,

ідеї, концепції, проблеми в різних поєднаннях і формах викладу. Вони

знаходять відображення в науковій, навчальній, довідковій літературі.

До джерел вторинної інформації відносять бібліографічні джерела —

покажчики, списки, огляди літератури, бібліотечні каталоги. Бібліографічні

джерела не дають безпосередньої інформації щодо суті питання, теми, але

вказують документальне джерело, де ця інформація міститься.

Цілеспрямовано підібрані фонди документальних і бібліографічних

джерел мають бібліотеки, служби наукової інформації, архіви, музеї. Для

пошуку інформації можна використовувати такі загальнодержавні бібліотеки,

які міють сайти у світовій мережі: Національна бібліотека України імені

В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна

історична бібліотека України, Державна науково-технічна бібліотека України,

Бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені

Тараса Шевченка.

В мережі Internet існує величезна кількість інформації, більша частина

якої організована невпорядковано та розподілена між багатьма сайтами. Значна
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кількість організацій розташовує нормативну інформацію на власних сайтах.

Тому для ефективного пошуку інформації в мережі існують спеціальні сайти,

які називають пошуковими системами. Вони використовують пошукових

роботів для збору інформації та подальшої ефективної обробки за системою,

аналогічною до побудови індексу цитування наукової літератури.

Сьогодні основною пошуковою системою є Google. Її перевагами

вважають точність пошуку визначених фраз, великий обсяг проіндексованої

інформації (декілька мільярдів проіндексованих сторінок), можливість

перекладу запитів користувача на іншу мову за допомогою супровідного

сервісу. Під час пошуку можна налаштувати додаткові базові фільтри,

наприклад: Сторінки українською мовою, Сторінки з України. Для проведення

складного пошуку на головній сторінці можна натиснути на посилання

«Складний пошук».

4. Принцип академічної доброчесності.

Академічна доброчесність (Academic integrity) – це сукупність етичних

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання

та/або наукових (творчих) досягнень.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

ü академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

ü самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

ü фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в

освітньому процесі або наукових дослідженнях;
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ü фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

ü списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час

оцінювання результатів навчання;

ü обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,

фальсифікація та списування;

ü хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

ü необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки

результатів навчання здобувачів освіти.

Процедура дотримання стандартів академічної доброчесності у КрНУ

забезпечується на основі документації, розміщеної на сайті університету у

вкладці «Якість освіти»: Кодекс якості Кременчуцького національного

університету імені Михайла Остроградського; «Кодекс академічної етики

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»;

«Інструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіат із використанням

програмно-технічних засобів»; «Система забезпечення якості освітньої

діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського».

Література: [1, c. 63–95; 3, с. 42–55; 4, с. 42–104; 8, c. 95–200; 9: 10].
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ЛЕКЦІЯ 5. РОБОТА НАД НАПИСАННЯМ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ПЕРЕКЛАДУ

ПЛАН

1. Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

2. Послідовність виконання кваліфікаційної роботи.

3. Магістерська робота з теорії та практики перекладу.

1. Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

У професійній підготовці фахівців значну роль відіграють реферати,

курсові, кваліфікаційні роботи.

Реферат (лат. refere – доповідати, повідомляти) – короткий виклад

змісту одного або кількох документів, наприклад, наукових статей з певної

теми.

Реферат – це скорочений переказ змісту первинного документа (або його

частини) з основними фактичними відомостями та висновками.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження

здобувача вищої освіти, яке виконується з певного курсу або з окремих його

розділів.

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й

узагальнення знань, здобутих здобувачами вищої освіти за час навчання, та їх

застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і

тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона

затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається

графіком.

Курсова робота дозволяє систематизувати здобуті теоретичні знання з

вивченої дисципліни; перевірити якість цих знань; виявити здатність здобувача
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до самостійного осмислення проблеми, творчого критичного її дослідження;

визначити його вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні

(архівні) джерела, застосовувати отриманні знання при вирішенні практичних

завдань; встановити рівень опанування ним сучасних методів дослідження, а

також уміння формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета

дослідження; проконтролювати вміння здобувача правильно організувати

власну дослідницьку діяльність та оформити її результати.

Кваліфікаційна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове

дослідження здобувача вищої освіти, яке виконується на завершальному етапі

навчання у вищому навчальному закладі.

Кваліфікаційна робота має комплексний характер і пов’язана з

використанням набутих знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Вона

передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і

практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних

наукових, виробничих та інших завдань. До кваліфікаційних робіт висуваються

такі основні вимоги:

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки

та перспективам розвитку, практичним завданням;

• вивчення й критичний аналіз видань з теми;

• вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та її

сучасного стану;

• чітка характеристика предмета, мети й методів дослідження, опис та

аналіз проведених автором експериментів;

• узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні

рекомендації.

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються здобувачі, які виконали

всі вимоги навчального плану, пройшли й захистили виробничу, педагогічну

(асистентську) практику, подали у встановлений кафедрою і деканатом термін

кваліфікаційну роботу й позитивні відгуки на неї та склали державні іспити.
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Магістерська робота (дисертація) – це самостійна науково-дослідна

робота, 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 вирішувати

конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнювальний характер,

оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – є

самостійним оригінальним навчально-науковим дослідженням студента, у

роботі якого зацікавлені кафедри, факультет або інші установи, організації, за

заявками яких можуть виконуватися магістерські роботи.

Керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами здійснюється

провідними викладачами випускових кафедр. Організація й контроль за

процесом їх підготовки й захисту покладається на завідувачів кафедрами.

Тематика робіт щорічно корегується з урахуванням набутого на кафедрах

досвіду, побажань фахівців, які беруть участь у рецензуванні робіт, і

рекомендацій Атестаційної екзаменаційної комісії.

Незалежно від обраної теми курсова чи кваліфікаційна робота структурно

повинна містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (за

необхідності); вступ; кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію

питання та досвід практичної роботи; висновки; список використаної

літератури; додатки. Текст курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра можна використати для подальшого написання

наукової доповіді, реферату, статті тощо.

2. Послідовність виконання кваліфікаційної роботи.

Квадіфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра має свою

специфіку. Її деталі завжди слід узгоджувати з науковим керівником.

Виконання кваліфікаційної роботи організовується відповідно до графіку,

затвердженого кафедрою та деканатом. Процес роботи над дослідженням

поділяється на чотири основні етапи:
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1. Підготовчий етап:

• вибір теми та її обґрунтування,

• об’єкт дослідження,

• предмет дослідження,

• мета дослідження,

• завдання дослідження,

• підбір літератури з теми дослідження,

• складання попереднього плану роботи й узгодження його з керівником,

• оформлення завдання на виконання кваліфікаційної роботи.

2. Робота над текстом:

• вивчення та конспектування літератури,

• виклад тексту роботи,

• написання вступу до роботи,

• написання висновків.

3. Етап оформлення роботи:

• складання списку використаної літератури й джерел,

• оформлення додатків та ілюстративного матеріалу,

• літературне оформлення і редагування тексту.

4. Підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи:

• попередній захист кваліфікаційних робіт на кафедрі,

• процедура захисту кваліфікаційної роботи в Атестаційній

екзаменаційній комісії.

3. Магістерська робота з теорії та практики перекладу.

Магістерська робота (дисертація) є обов’язковою на завершальному етапі

навчання здобувачів вищої освіти в університеті для присвоєння освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра. Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень

фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув

поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має певний

досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних
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професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію,

фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості,

сучасними інформаційними технологіями, методами здобуття, обробки,

зберігання й використання наукової інформації, бути здатним до плідної

науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська робота являє собою випускну кваліфікаційну роботу

наукового змісту, якій притаманні внутрішня єдність і відображення ходу і

результатів розробки обраної теми. Вона має відповідати сучасному рівню

розвитку науки, а її тема – бути актуальною.

Магістерська дисертація подається у вигляді, який дозволяє визначати,

наскільки повно відображені та обґрунтовані її положення, висновки та

рекомендації, їх новизна. Сукупність отриманих у такій роботі результатів

свідчить про наявність у її автора початкових навичок наукової роботи з

обраної області професійної діяльності.

Магістерська робота має всі ознаки, що є властивими для наукових робіт,

оскільки вона як науковий твір є вельми специфічною. Насамперед, її відрізняє

від інших наукових творів те, що у системі освіти і науки вона виконує

кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою прилюдного захисту і

здобуття відповідного освітньо-професійного рівня. У зв’язку з цим головне

завдання її автора – продемонструвати рівень своєї освітньо-наукової

кваліфікації, насамперед, вміння самостійно вести науковий пошук і

вирішувати конкретні наукові завдання.

У магістерській роботі її автору не прийнято давати оцінку того

матеріалу, що викладається у тексті. Норми наукової комунікації чітко

регламентують характер викладу наукової інформації, вимагаючи відмови від

виразу власної думки у чистому вигляді. У зв’язку з цим автори магістерських

дисертацій застосовують мовні конструкції, що виключають використання

займенника «я». Коли автор роботи виступає у множині і замість «я» вживає

займенник «ми», він або вона відображає свою власну думку як думку певної

групи людей, наукової школи чи наукового напряму.
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Магістерська підготовка – це перший щабель до науково-дослідної і

науково-педагогічної роботи, що веде до вступу до аспірантури і подальшої

підготовки кандидатської дисертації. Тому вона все ж таки не може вважатися

науковим твором у повному розумінні цього слова, оскільки ступінь магістра –

це не науковий, а академічний ступінь, що відображає, насамперед, освітній

рівень випускника вищої школи, який засвідчує про наявність у нього вмінь і

навичок, притаманних науковцю-початківцю. Магістерська кваліфікаційна

робота має бути віднесена до категорії навчальнодослідних робіт, в основі яких

лежить моделювання вже відомих рішень. Її науковий рівень завжди має

відповідати програмі навчання. Виконання такої роботи має бути свідченням

того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, бачити

професійні проблеми і знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві складові –

освітню і науково-дослідну. Зміст науково-дослідної роботи магістра

визначається індивідуальним планом. Одночасно призначається науковий

керівник, котрий повинен мати науковий ступінь і/або вчене звання і

працювати в цьому вищому навчальному закладі.

Магістерська робота є самостійним, завершеним, цілісним дослідженням,

що розкриває на відповідному теоретичному і методологічному рівні обрану

автором тему. У ній здобувач має продемонструвати глибокі знання, володіння

навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати й

узагальнювати, робити висновки.

Підготовка й захист магістерської роботи сприяє підвищенню рівня знань

та вмінь здобувачів, глибокому вивченню найбільш важливих проблем

сьогодення, засвоєнню необхідних форм і методів наукової роботи, розвитку

творчого мислення, вміння практичного аналізу теоретичних ідей і концепцій.

Цінність магістерської роботи визначається її науковим значенням, а

також логічністю, обґрунтованістю, чітким, ясним викладом матеріалу.

Підготовка і захист магістерської роботи проводиться у декілька етапів:

• вибір та уточнення теми, підбір і вивчення літератури;
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• розробка плану роботи;

• підготовка тексту магістерської роботи та її оформлення;

• підготовка роботи до захисту, в тому числі й попередній захист на

засіданні кафедри;

• захист магістерської роботи.

Першим етапом підготовки магістерської роботи є вибір (уточнення)

теми, її узгодження з науковим керівником та затвердження кафедрою. Це

здійснюється у процесі активного діалогу наукового керівника й здобувача.

Тема має бути актуальною, значущою, такою, що надає можливість

максимально застосувати знання, вміння та навички випускника.

Керівниками магістерської роботи виступають провідні викладачі

факультетів і кафедр. Як виняток, можливе спільне керівництво магістерською

роботою викладачами двох факультетів або двох кафедр одного факультету у

випадках, коли магістерська робота пишеться на стику двох спеціальностей.

Теми магістерських робіт закріплюються за здобувачами на основі

особистих заяв.

Прийнятною вважається така структура магістерської роботи:

• титульний аркуш;

• зміст;

• вступ;

• розділи і підрозділи основної частини;

• висновки;

• список використаної літератури і джерел;

• додатки (за необхідністю).

Наповнення кожної частини магістерської дисертації визначається її

темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, їх

вивчення і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила

оформлення та захисту магістерської дисертації мають багато спільного з

кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня.
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Початковим етапом у підготовці магістерської роботи є створення її

плану. Він складається після попереднього вивчення основних джерел

літератури та осмислення матеріалу. Цей план має репрезентувати

комплексний, системний підхід до розв’язання базової проблеми і складатись з

двох-трьох чітко сформульованих найбільш важливих питань, які розкривали б

сутність обраної теми. Назви розділів магістерської роботи не повинні

дублювати назву самої роботи.

Після підготовчої роботи, яка завершується складанням завдання на

виконання магістерської роботи, можна переходити до безпосереднього

продукування тексту роботи.

Вступ. Приблизний обсяг цього розділу роботи становить дві-чотири

сторінки. У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми,

зазначити наукову й можливу практичну значущість роботи, подати коротку

характеристику використаної літератури, сформулювати мету й завдання

дослідження, об’єкт і предмет дослідження, навести його методологічне

обґрунтування. Перший розділ основної частини присвячений, як правило,

огляду літератури й висвітлює теоретичні засади теми. Об’єм цього розділу –

10-12 сторінок, де автор має показати свою обізнаність з використаними

джерелами та вміння працювати з ними. Слід подати узагальнений аналіз

змісту теоретичних джерел у зв’язку з досліджуваною темою, визначити,

наскільки повно в літературі було розкрито тему, дати свою оцінку питань, які

мають істотне значення, проаналізувати різні погляди на проблему й висловити

її власне розуміння. Такий аналіз не може носити суто формального характеру,

а текст не повинен бути перевантажений цитатами. Магістерська робота як

авторський твір має бути аналітичною, творчою, містити певні узагальнення й

самостійні висновки.

У наступних розділах на основі теоретичних положень першого розділу

має бути всебічно проаналізовано досліджувану проблему й запропоновано

шляхи її розв’язання. Репрезентований у роботі матеріал має бути достатньо

аргументованим і переконливим. Слід уникати як великої кількості цитат, так і
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непідтверджених відповідними посиланнями на джерела тез, думок, ідей.

Викладення матеріалу має бути логічним, всі структурні елементи роботи

(вступ, розділи і підрозділи, основні висновки) – взаємопов’язаними. Робота

повинна містити в собі ідеї, узагальнення і висновки, спрямовані на розв’язання

основної проблеми.

Висновки до магістерської роботи – це підсумки виконаної роботи. Їх

обсяг становить дві-три сторінки. В них автор зазначає перспективи

подальшого дослідження проблеми, вказує на сфери можливого використання

результатів роботи. Крім цього, у тексті роботи наприкінці кожного розділу

роботи варто давати короткий висновок-підсумок щодо матеріалу, який

викладений у розділі.

Список використаної літератури і джерел наводиться в кінці роботи з

нової сторінки за алфавітом авторів і назв робіт. Він повинен містити лише ті

джерела, які автор використав при підготовці кваліфікаційної роботи і на які є

посилання в тексті роботи.

Обсяг магістерської роботи становить 60–80 стандартних сторінок

основного тексту. Стандартна сторінка – 1800 знаків, включаючи пробіли

(приблизно 30 рядків по 60 знаків у рядку). Текст роботи розташовується на

одному боці стандартного машинописного паперу формату А-4. Колір паперу –

білий. Магістерська робота друкується за допомогою комп’ютера.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Нумерація починається

з титульного аркуша, але на ньому номер не ставиться.

Перелік використаної літератури розташовується наприкінці

кваліфікаційної роботи з нової сторінки. Усі джерела повинні мати правильний

бібліографічний опис.

Віддрукована магістерська робота з відгуком наукового керівника і

рецензією підлягає обговоренню на засіданні кафедри (так званий «попередній

захист» роботи). Якщо в результаті обговорення на засіданні кафедри були

висловлені певні зауваження щодо тексту роботи, здобувач має у визначені

терміни їх усунути.



53

Після повного завершення магістерської роботи перший її примірник

переплітається, підписується автором, реєструється із зазначенням дати

подання її на кафедру. До роботи додається відгук наукового керівника та

зовнішня рецензія.

До захисту роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії допускаються

студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі

іспити й заліки.

Час виступу автора при захисті не повинен перевищувати 8–10 хвилин,

що відповідає виголошенню трьохчотирьох сторінок друкованого тексту. Зміст

виступу потрібно ретельно продумати й підготувати. Виступ супроводжується

презентацією PowerPoint. Він має бути коротким і водночас змістовним. У

ньому мають знайти відображення суть досліджуваної проблеми, її

актуальність, елементи новизни наукової розробки, використані методи її

вирішення. Виступ повинен містити інформацію щодо структури роботи,

основні висновки, узагальнення, конкретні пропозиції й рекомендації.

Під час захисту магістерської роботи кожен з присутніх може ставити

запитання автору з теми дослідження, виступати з оцінкою роботи. Автор має

дати аргументовані відповіді щодо критичних зауважень наукового керівника і

рецензента, а також відповісти на запитання, які ставляться під час захисту.

Рішення щодо оцінки магістерської роботи приймається на закритому

засіданні Атестаційної екзаменаційної комісії після захисту всіх магістерських

робіт, запланованих на певний день.

Головними критеріями оцінки є теоретичний рівень роботи, її новизна,

самостійність, значущість, уміння автора переконливо й аргументовано

захистити свої висновки.

По закінченні навчання випускникові магістратури видається диплом, у

додатку до якого вказується тема магістерської дисертації. Здобувачі, котрі

успішно закінчили магістратуру, можуть продовжувати своє навчання в

аспірантурі.

Література: [3, с. 78–81; 4, c. 129–160].
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Курс лекцій з навчальної дисципліни «Методологія і організація

перекладознавчих досліджень» для студентів денної форми навчання зі

спеціальності 035 Філологія освітньо-професійної програми «Германські мови

та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр»

Укладач доц. Ю. О. Артеменко

Відповідальний за випуск  доц. Т. В. Чрділелі

Підп. до др._________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
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Витяг  з  протоколу  № ___

Засідання  кафедри  перекладу

від ___ ____________ 2022 р.

Присутні: викладачі кафедри

СЛУХАЛИ: доц. кафедри перекладу Ю. О. Артеменко про підготовку

курсу лекцій з навчальної дисципліни «Методологія і організація

перекладознавчих досліджень» для студентів денної форми навчання зі

спеціальності 035 Філологія освітньо-професійної програми «Германські мови

та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр»

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку курс лекцій з навчальної дисципліни

«Методологія і організація перекладознавчих досліджень» для студентів денної

форми навчання зі спеціальності 035 Філологія освітньо-професійної програми

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

«Магістр», укладені доц. кафедри перекладу Артеменко Ю. О.

В. о. зав. кафедри перекладу Ю. О. Артеменко

Секретар кафедри Ю. М. Шульженко
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ№ ___

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук

від ___ _________ 2022 року

Присутні: всі члени ради

Про рекомендації до видання курсу лекцій з навчальної дисципліни

«Методологія і організація перекладознавчих досліджень»

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія

освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури

(переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр»

СЛУХАЛИ: в.о. зав. кафедри перекладу Артеменко Ю. О. про видання

курсу лекцій з навчальної дисципліни «Методологія і організація

перекладознавчих досліджень» для студентів денної форми навчання зі

спеціальності 035 Філологія освітньо-професійної програми «Германські мови

та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр», укладених

доц. кафедри перекладу Артеменко Ю. О.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ курс

лекцій з навчальної дисципліни «Методологія і організація перекладознавчих

досліджень» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035

Філологія освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури

(переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр», укладені доц. кафедри

перекладу Артеменко Ю. О.

Голова вченої ради ФПГіСН, професор Т.Б. Поясок

Вчений секретар ФПГіСН, доцент О.М. Тур
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РЕЦЕНЗІЯ

на курс лекцій з навчальної дисципліни

«Методологія і організація перекладознавчих досліджень»

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія

освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури

(переклад включно)» освітнього ступеня «Магістр»

Курс лекцій розкриває організацію, структуру, методологію та

поняттєвий апарат перекладознавчих досліджень.

Курс лекцій складено відповідно до навчальної програми курсу.

Курс розкриває основні поняття, логіку, структуру та послідовність,

методологію ведення наукового дослідження. Він має на меті формування у

студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності й

методологію наукових досліджень у галузі перекладознавства та вмінь

організувати, провадити та представляти результати власних наукових

досліджень.

Курс лекцій може бути рекомендованим до видання.

Рецензент доц. Чрділелі Т. В.


