




ВСТУП

Програма вивчення вибіркової професійно-орієнтованої навчальної

дисципліни “Основи наукових досліджень у лінгвістиці й транслятології”

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

«Германські мови та літератури (переклад включно)».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових знань про

навколишній світ, сутність, характер, структуру, закономірності й методологію

наукових досліджень у галузі лінгвістики й транслятології та порядок

проведення і представлення наукового дослідження.

Міждисциплінарні зв’язки: курс пов’язаний з такими науковими

дисциплінами як «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації»,

«Теорія перекладу», курсами з граматики, лексикології, стилістики іноземної

мови, студентською навчально-науковою роботою та практикою наукових

досліджень.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Наука як система уявлень про світ.

2. Наукові дослідження у галузі лінгвістики й транслятології.

3. Організація студентського наукового пошуку.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових

досліджень у лінгвістиці й транслятології” є формування у студентів системи

знань про сутність, характер, структуру, закономірності й методологію наукових

досліджень у галузі лінгвістики й транслятології та вмінь організувати,

провадити та представляти результати власних наукових досліджень.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи наукових

досліджень у лінгвістиці й транслятології” є оволодіння знанням про науку як

систему уявлень про світ; засвоєння теоретичних засад наукового дослідження;

вивчення методів і методології наукового дослідження; засвоєння елементарної



логіки наукового дослідження у галузі лінгвістики й транслятології, етапів,

порядку оформлення результатів та форм його представлення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як:

 Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та

практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства,

фольклористики, перекладу з англійської/німецької мови українською і

навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає

застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується

комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні, а саме:

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних

джерел.

ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на належному рівні

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме:

ФК1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних

основ.

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії

та історії англійської та німецької мов.



ФК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу

тексту з англійської/німецької мови українською і навпаки.

ФК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для

розв’язання професійних завдань.

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий,

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних

стилів і жанрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

 сутність, характер, структуру й закономірності проведення наукових

досліджень;

 методологію наукових досліджень у галузі лінгвістики й транслятології.

вміти:

 орієнтуватися в тематиці сучасних наукових 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 власне наукове дослідження;

 застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість, перманентний

особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність.

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин / 6.0 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Наука як система уявлень про світ.

Наука як система уявлень про світ. Теоретичні засади наукових досліджень.

Методологія і методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження.

Принцип академічної доброчесності.



Змістовий модуль 2. Наукові дослідження у галузі лінгвістики й

транслятології.

Історія та сучасний стан досліджень у галузі лінгвістики за кордоном та в

Україні. Теорії перекладу. Сучасна транслятологія.

Змістовий модуль 3. Організація студентського наукового пошуку

Самостійна робота студента в системі навчального процесу і науково-

дослідної роботи. Технологія наукових досліджень. Робота над написанням

наукових статей і доповідей. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи.

3. Рекомендована література

Базова

1. Булатецька Л. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці: підручник. Вінниця :

Нова книга, 2004. 176 с.

2. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Вінниця: Нова книга, 2008.

512 с.

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник. Київ : Академія,

2001. 368с.

4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник. Київ : Академія,

2006. 288 с.

5. Мазур О. В., Подвойська О. В, Радецька С. В. Основи наукових

досліджень: навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. філол. спец. Вінниця :

Нова Книга, 2013. 120 с.

6. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний

огляд). Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 1999. 148 с.

7. Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів: посібник. Вінниця :

Нова книга, 2002. 171 с.

8. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій:

посібник. Київ : Академвидав, 2004. 208 с.

9. Newmark P. A Textbook of Translation / Peter Newmark. New York ; London

; Toronto ; Sydney ; Tokyo: Prentice Hall, 1988. 292 p.



Допоміжна

1. Артеменко Ю. О., Шульженко Ю. М. Формування перекладацької

компетенції майбутніх перекладачів. Інженерні та освітні технології.

Щоквартальний науково-практичний журнал. Тематичний випуск: «Сучасна

вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». Вип. 3 (11). Кременчук : КрНУ,

2015. C. 54 – 56.

2. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

(розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і

техніки. Структура і правила оформлення». Бюлетень ВАК України, 2011. № 9–

10. С. 2–10.

3. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила

оформлення (ISO 5966:1982): ДСТУ 3008-95. Чинний від 1996-01-01. Київ :

Держстандарт України, 1995. 37 с. (Державний стандарт України).

4. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: навч. посіб. для

студ., аспір. і науковців. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.

220 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмові

самостійні проекти, тестування.


