
Анотація дисципліни
Основи наукових досліджень у лінгвістиці й транслятології

Освітньо-професійна програма
Першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є створення у студентів теоретичної бази,
необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької
діяльності, підготовці студентів до самостійної розробки окремих питань
перекладознавства та ведення науково-дослідницької роботи; ознайомлення їх із роллю й
місцем перекладу як виду міжкультурної комунікації в умовах постійного зростання
контактів між різними культурами; формування системи знань про сутність, характер,
структуру, закономірності й методологію наукових досліджень у галузі сучасної
лінгвістики й транслятології та вмінь організувати, провести та представити результати
власного наукового дослідження.

Основними завданнями вивчення дисципліни є всебічне дослідження
закономірностей перекладу різножанрових текстів з англійської мови українською;
оволодіння знаннями 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
його проведення та порядку оформлення його результатів та форм представлення.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: 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;
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; здатність бути критичним і
самокритичним; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в
команді та автономно; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність проведення досліджень на
належному рівні; усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ;
здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії англійської  та
німецької мов; здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації
мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту з
англійської/німецької мови українською і навпаки; здатність вільно оперувати
спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; здатність здійснювати
лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз
текстів різних стилів і жанрів.

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Обсяг дисципліни 5,0 кредити ECTS



Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з
різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати
процес свого навчання й самоосвіти; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати
принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і
стилів державною та англійською й німецькою мовами; аналізувати мовні одиниці,
визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та процеси, що їх
зумовлюють; аналізувати й інтерпретувати твори української та
англійськомовної/німецькомовної художньої літератури й усної народної творчості,
визначити їхню специфіку й місце в літературному процесі; здійснювати лінгвістичний,
літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних
стилів і жанрів; знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти
застосовувати їх у професійній мовознавчій і перекладацькій діяльності; збирати,
аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й
використовувати їх для розв’язання складних завдань і проблем у спеціалізованих
сферах професійної мовознавчої і перекладацької діяльності та/або навчання; мати
навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних
завдань у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності та нести відповідальність
за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових та/або
прикладних дослідженнях у галузі філології й перекладу.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і
професійна діяльність за фахом.

Мова викладання – українська.
Лектор – к філол. н. Артеменко Ю.О.


