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ВСТУП

Навчальний курс методології та організації перекладознавчих досліджень

є частиною підготовки магістрів філології за освітньо-професійною програмою

«Германські мови та літератури (переклад включно)».

Метою навчального курсу є формування у магістрантів системи знань про

сутність, характер, структуру, закономірності й методологію наукових

досліджень у галузі перекладознавства та вмінь організувати, провадити та

подавати результати власних наукових досліджень.

Завданнями навчального 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.

уміти:

− орієнтуватися в тематиці сучасних перекладознавчих досліджень;

− проводити підбір фактичного мовного матеріалу за вибраною темою;

− здійснювати бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового

матеріалу за вибраною темою;

− оформулювати дослідження мовою наукового стилю;

− організовувати, провадити та подавати результати власного наукового

дослідження, керуючись принципом академічної доброчесності;

− застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість,

перманентний особистісний розвиток, керування часом, ерудованість,

креативність.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№

пор.

Тема Кільк. год.

(практ.)

1

Модуль 1 Методологія перекладознавчих досліджень

Історія та сучасний стан досліджень у галузі германських

мов і перекладознавства за кордоном та в Україні 2

2 Методологія та методи лінгвістичних і перекладознавчих

досліджень 4

3

Модуль 2 Організація наукового пошуку

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 за семестр: 12
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1

Практичне заняття № 1

Тема Історія та сучасний стан досліджень у галузі германських мов і

перекладознавства за кордоном та в Україні

Мета: дослідити історію лінгвістичних учень та коло актуальних питань

сучасного мовознавства та перекладознавства.

Короткі теоретичні відомості

Історія лінгвістичних учень. Сучасний стан мовознавства у світі й

Україні. Коло проблем сучасного мовознавства: прагмалінгвістика, теорія

мовленнєвих жанрів, теорія дискурсу, когнітивістика, мовна картина світу,

теорія перекладу.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте

відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

1. Виникнення науки про мову. Уявлення стародавніх єгиптян про мовні

явища. Вавілонська філологія. Розвиток мовознавства в Індії. Історія

мовознавства в Китаї. Грецькі мислителі. Платон. Аристотель.

2. Мовознавство в XIX ст. Порівняльно-історичний метод. Історія мов та

історія народів у концепії Ф. Ф. Фортунатова. Молодограматики.

3. Філософсько-лінгвістична концепція В. Гумбольдта та її значення для

розвитку мовознавства.

4. Психологізм (Г. Штейнталь, В. Вундт). Натуралізм (Шлейхер).

Логіцизм (К. Беккер).

5. Харківська лінгвістична школа: мова і мислення у вченні

О. О. Потебні та його роль у розвитку вітчизняного мовознавства.

6. Передвісники структурного і системного принципів вивчення мови

(І. О. Бодуен де Куртене, М. В. Грушевський та інші).
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7. Структуралізм у мовознавстві. Лінгвістична концепція Ф. Де Сосюра.

Сосюріанство і постсосюріанство. Г. Гійом. Основні напрями і школи

структуралізму: глосематика, празький лінгвістичний гурток, лондонська

школа, дескриптивізм.

8. Соціолінгвістика і психолінгвістика ХХ ст. (А. Мейе, Ж. Вандрієс,

А. Сеше, С. Карцевський). Етнографічна лінгвістика (Е. Сепір, Б. Л. Уорф,

Л. Вайсбергер). Соціолінгвістика ХХ ст.: Є. Поліванов, М. Марр).

9. Основні напрями розвитку мовознавства першої половини ХХ ст.

10. Коло проблем сучасного мовознавства: прагмалінгвістика, теорія

мовленнєвих жанрів, теорія дискурсу, когнітивістика, мовна картина світу,

теорія перекладу.

Література: [1, c. 3–33; 2, с. 6–11; 3; 4; 6, c. 56–79; 10, c. 5–35; 11, c. 7–38;

15; 16, c. 23–48].

Практичне заняття № 2

Тема Методологія та методи лінгвістичних і перекладознавчих

досліджень

Мета: засвоїти методологію і методи лінгвістичних і перекладознавчих

досліджень.

Короткі теоретичні відомості

Методологічна культура науки. Методологія – вчення про способи

організації та побудови теоретичної й практичної діяльності людини. Наукова

парадигма. Методологія лінгвістичної науки. Методи наукових досліджень:

загальнонаукові, лінгвістичних та перекладознавчих досліджень.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми.

Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

1. З’ясуйте сутність методології та її роль у процесі наукового пізнання.
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2. Які відмінності існують між загальними і спеціальними методами

наукових досліджень?

3. Охарактеризуйте пізнавальні особливості загальних методів наукових

досліджень.

4. Чим зумовлене застосування спеціальних методів наукових

досліджень? У чому полягає їх специфіка?

5. У чому полягає сутність гіпотетико-дедуктивного методу? Як він

використовується в лінгвістиці?

6. Охарактеризуйте основні риси системного методу як

загальнонаукового і як спеціального лінгвістичного.

7. Надайте визначення описового, порівняльно-історичного і зіставного

методів лінгвістичних досліджень.

8. Надайте стислу характеристику методів опозицій, дистрибутивного і

валентнісного аналізу.

9. У чому полягає методика безпосередніх складників?

10. Надайте характеристику методів трансформаційного і компонентного

аналізу.

11. Охарактеризуйте місце соціолінгвінгвістичних і психолінгвістичних

методів у сучасній лінгвістичній науці.

12. Охарактеризуйте методи перекладознавчого дослідження.

13. Визначте роль математичних методів у перекладознавчій студії.

Література: [1, c. 33–63; 2, с. 12–26; 10, c. 207–256; 11, c. 11–18; 16, c. 49–

94].

Модуль 2

Практичне заняття № 3

Тема Логіка, організація та технологія перекладознавчого

дослідження

Мета: розібратися у логіці, організації та технології перекладознавчого

дослідження.
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Короткі теоретичні відомості

Загальна схема дослідження: вибір теми, об’єкта, предмета, окреслення

мети і завдань дослідження; здобуття інформації; вибір напрямів дослідження;

відпрацювання гіпотези; вибір методів дослідження; здобуття фактичного

матеріалу; аналіз результатів дослідження; написання тексту роботи; підготовка

до захисту і захист.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте

відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

1. Прокоментуйте загальну схему наукового дослідження.

2. Якими параметрами характеризується зміст процесу наукового

дослідження?

3. Особливості формування гіпотези в науковому дослідженні.

4. Які завдання доводиться розв’язувати здобувачам вищої освіти під час

виконання кваліфікаційних робіт?

Література: [1, c. 63–95; 2, с. 26–35, 68–84; 8, с. 42–55; 9, с. 42–104; 16,

c. 95–138].

Практичне заняття № 4

Тема Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-

методичної літератури. Принцип академічної доброчесності

Мета: засвоїти методику вивчення наукової, навчальної, навчально-

методичної літератури та принцип академічної доброчесності.

Короткі теоретичні відомості

Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної

літератури. Принцип академічної доброчесності.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте

відповіді на контрольні запитання.
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Контрольні питання

1. Охарактеризуйте методи вивчення наукової, навчальної та навчально-

методичної літератури.

2. Розкрийте суть принципу академічної доброчесності.

Література: [1, c. 63–95; 2, с. 35–43; 16, c. 95–200; 17; 18].

Практичне заняття № 5

Тема Робота над написанням наукових праць. Кваліфікаційна робота

магістра з теорії та практики перекладу

Мета: засвоїти принципи написання наукових праць. Розглянути роботу

над написанням і захистом кваліфікаційної роботи магістра з теорії та практики

перекладу.

Короткі теоретичні відомості

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт. Реферат як форма

навчальної й науково-дослідної роботи. Послідовність виконання курсових і

кваліфікаційних робіт. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте

відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

1. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи.

2. Етапи роботи над кваліфікаційною роботою.

3. Робота над текстом кваліфікаційної роботи.

4. Оформлення кваліфікаційної роботи.

5. Підготовка до захисту й захист кваліфікаційної роботи.

6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

Література: [2, с. 44–53; 8, с. 78–81; 9, c. 129–160].
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, що отримують студенти

Відвідування лекцій 10
Відвідування практичних занять 12
Робота на практичних заняттях 28
Робота у системі онлайн навчання та
оцінювання знань студентів

50

Усього: 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового
проєкту (роботи),
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82 – 89 В добре74 – 81 С
64 – 73 D задовільно60 – 63 Е

35 – 59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0 – 34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
навчальної дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
навчальної
дисципліни
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