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ВСТУП

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і

організація перекладознавчих досліджень» є формування у здобувачів вищої

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

методологію наукових досліджень у галузі перекладознавства та вмінь

організувати, провадити та презентувати результати власних наукових

досліджень.

Завдання: 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 вибраною темою;

− здійснювати бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового

матеріалу за вибраною темою;

− оформлювати дослідження мовою наукового стилю;

− організовувати, провадити та презентувати результати власного

наукового дослідження, керуючись принципом академічної доброчесності;

− застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість,

перманентний особистісний розвиток, керування часом, ерудованість,

креативність.

Види самостійної роботи:

1. Самостійне опрацювання лекційного матеріалу з навчального курсу.

2. Організація власної картотеки наукових джерел із заданої теми.
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3. Підбір та опрацювання фактичного й ілюстративного матеріалу до

магістерської роботи з теорії та практики перекладу.

4. Складання плану ведення наукового дослідження з теми магістерської

роботи.

5. Обґрунтування опрацьованого фактичного матеріалу магістерської

роботи теоретичними викладками.

6. Ознайомлення з вимогами до оформлення магістерської роботи.

Система забезпечення самостійної роботи студентів із вивчення

навчальної дисципліни містить наукову літературу, зазначену в списку цих

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

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

метричних баз даних і дані Інтернет-мережі.

Для виконання завдань із самостійної роботи студенти забезпечені

навчально-методичними засобами, конспектом курсу лекцій викладача,

методичними вказівками тощо.

Методичні матеріали передбачають можливість проведення

самоконтролю з боку студента.

Самостійна робота здобувача може виконуватися у вільний від занять час

у бібліотеці університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в

домашніх умовах.

Самостійна робота здобувача проводиться відповідно до заздалегідь

складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної

консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів

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

№

пор

Тема Кількість

годин

1

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Методологія перекладознавчих

досліджень

Історія та сучасний стан досліджень у галузі германських

мов і перекладознавства за кордоном та в Україні

12

2 Методологія та методи лінгвістичних і перекладознавчих

досліджень 18

3

Модуль 2

Змістовий модуль 2 Організація наукового пошуку

Логіка, організація та технологія перекладознавчого

дослідження 12

6 Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-

методичної літератури. Принцип академічної

доброчесності

12

7 Робота над написанням наукових праць. Кваліфікаційна

робота магістра з теорії та практики перекладу

14

Усього за семестр: 68
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Модуль 1

Тема 1 Історія та сучасний стан досліджень у галузі германських мов

і перекладознавства за кордоном та в Україні

Мовознавство як самостійна наука – перша чверть ХІХ ст. Витоки – три

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

порівняльно-історичного методу.

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

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

Блумфілд, Харріс у США.

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

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

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

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

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

Ленінградської шкіл лінгвістичної прагматики.

80-ті роки – семіотика (Ч. Морріс).

Коло проблем сучасного мовознавства: теорія мовленнєвих жанрів

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

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

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

перекладознавство (українські вчені-теоретики: Роксолана Зорівчак, В’ячеслав

Карабан, Тарас Кияк, Лада Коломієць, Віктор Коптілов, Ілько Корунець,

Олександр Фінкель, Олександр Чередниченко, Леонід Черноватий, Артут

Гудманян, Олександр Ребрій; та перекладачі-практики: Юрій Андрухович,

Микола Юажан, Сергій Жадан, Григорій Кочур, Пантелеймон Куліш, Микола

Лукаш, Микола Зеров, Дмитро Паламарчук, Юрій Покальчук, Андрій

Содомора, Максим Стріха, Борис Тен, Іван Франко тощо).
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Питання для самоперевірки

1. Назвіть три наукові традиції, які вважаються витоками сучасного

мовознавства.

2. Наведіть періодизацію відкриття порівняльно-історичного методу.

3. Які історичні події на території України вплинули на формування

лінгвістичної науки?

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

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

5. Назвіть основні напрями структурної лінгвістики ХХ ст.

6. Чим відрізняється сучасний етап розвитку лінгвістичної науки від

структурного напряму ХХ ст.?

7. Коло проблем сучасного мовознавства.

8. Українські вчені-теоретики та перекладачі-практики.

Література: [1, c. 3–33; 2, с. 6–11; 4; 5; 7, c. 56–79; 11, c. 7–38; 12, c. 5–35;

13; 14; 15, c. 23–48].

Тема 2 Методологія та методи лінгвістичних і перекладознавчих

досліджень

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

теоретична інтерпретація.

Методологія – вчення про способи організації та побудови теоретичної й

практичної діяльності людини. Це застосування у процесі пізнання принципів

світогляду, тобто співвіднесення отриманих даних з іншими

фундаментальними науками і насамперед з філософією.

Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи; методи

лінгвістичних і перекладознавчих досліджень.

Питання для самоперевірки

1. Методологічна культура науки.

2. Сутність методології.

3. Роль методології у процесі наукового пізнання.
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4. Методи наукових досліджень:

4.1. загальнонаукові методи та їх пізнавальні особливості;

4.2. методи лінгвістичних досліджень;

4.3 методи перекладознавчих досліджень.

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. Визначте роль математичних методів у розвитку лінгвістичної науки.

Література: [1, c. 33–95; 2, с. 12–25; 11, c. 11–18; 12, c. 207–256; 15, c. 49–

138].

Модуль 2

Тема 3 Логіка, організація та технологія перекладознавчого

дослідження

Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його мети за

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та

останніх, а також встановленій логіці дослідження.

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких

технологічних циклів: формулювання теми наукового дослідження та розробка
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робочої гіпотези; визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження;

виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; оформлення звіту

про виконану науково-дослідну роботу.

Питання для самоперевірки

1. Прокоментуйте загальну схему наукового дослідження.

2. Якими параметрами характеризується зміст процесу наукового

дослідження?

3. Проаналізуйте особливості формування гіпотези в науковому

дослідженні.

4. Охарактеризуйте методику вивчення наукової літератури.

Література: [1, c. 63–95; 2, с. 26–34; 3; 6; 8; 9, с. 42–55; 10, с. 42–104; 15,

c. 95–200].

Тема 4 Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-

методичної літератури. 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: академічний плагіат;

самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво;

необ’єктивне оцінювання.

Питання для самоперевірки

1. Надайте визначення академічної доброчесності.

2. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

3. Опишіть процедуру дотримання стандартів академічної доброчесності

у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла

Остроградського.

Література: [2, с. 35–43; 16; 17].
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Тема 5 Робота над написанням наукових праць. Кваліфікаційна

робота магістра з теорії та практики перекладу

Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне навчально-наукове дослідження

здобувача вищої освіти, яке виконується на завершальному етапі навчання у

закладі вищої освіти. Магістерська робота (дисертація) – самостійна

науково-дослідна робота, що готується з метою прилюдного захисту й здобуття

академічного звання магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати

рівень наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і

розв’язувати конкретні наукові завдання.

Питання для самоперевірки

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

виконання наукових робіт різних рівнів?

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

магістерської роботи.

Література: [2, с. 44–53; 6; 8; 9, с. 78–81; 10, с. 105–160].
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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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