
Зразок залікової роботи з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» 

 

1. Наука – це: 

a) сфера людської діяльності, яка направлена на вироблення та сис-

тематизування нових знань про природу, суспільство, мислення та 

пізнання навколишнього світу; 

b) результат цієї діяльності — система отриманих наукових знань, одна із 

форм суспільної свідомості, соціальний інститут; 

c) спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення якого-

небудь явища або процесу. 

2. Під методом розуміють: 

a) систему правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства, мислення, інструмент для 

відкриття об’єктивних законів дійсності. 

b) науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-

небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими або 

помилковими. 

c) сферу людської діяльності, яка направлена на вироблення та 

систематизування нових знань про природу, суспільство, мислення та 

пізнання навколишнього світу; 

3. Гіпотеза – це: 

a) науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-

небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими або 

помилковими. 

b) система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства, мислення, інструмент для 

відкриття об’єктивних законів дійсності. 

c) визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення його 

структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у науці 



принципів і методів пізнання, а також одержання корисних для 

діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й 

одержання ефекту. 

4. Під метою наукового дослідження розуміють: 

a) визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення його 

структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у науці 

принципів і методів пізнання, а також одержання корисних для 

діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й 

одержання ефекту. 

b) науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-

небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими або 

помилковими. 

c) сферу людської діяльності, яка направлена на вироблення та 

систематизування нових знань про природу, суспільство, мислення та 

пізнання навколишнього світу; 

5. Під проблемою розуміють: 

a) складне наукове завдання, що охоплює значну область дослідження й 

має перспективне значення. 

b) це наукове завдання, що охоплює певну область наукового 

дослідження. 

c) це найбільш загальний емпіричний метод пізнання, у якому проводять 

не тільки спостереження й виміри, але й здійснюють перестановку, 

зміну об’єкта дослідження. 

6. Дедуктивний спосіб — це 

a) спосіб дослідження, при якому приватні положення виводяться із 

загальних. 

b) спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищам 

установлюються загальні принципи й закони. 

c) спосіб наукового дослідження, при якому явище розчленовується на 

складові частини. 



7. Індуктивний спосіб – це: 

a) спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищам 

установлюються загальні принципи й закони. 

b) спосіб дослідження, при якому приватні положення виводяться із 

загальних. 

c) спосіб наукового дослідження, що полягає в дослідженні явища в 

цілому, на основі об’єднання зв’язаних один з одним елементів у єдине 

ціле. 

8. Абстрагування це: 

a) відволікання від другорядних факторів з метою зосередження на 

найважливіших особливостях досліджуваного явища. 

b) необхідність при аналізі розглянути велику кількість фактів; 

c) складання у відомості основних процесів явища до формул і 

спеціальної символіки; 

9. Відношення, що є продуктом систематизації одиниць мови у свідомості 

дослідника/носія мови на підставі асоціативних зв’язків в межах певної мета-

системи, й відтак не підлягають безпосередньому спостереженню, 

називають: 

a) синтагматичними 

b) прагматичними 

c) парадигматичними 

10. Відношення між одиницями мови лінійного характеру, що реалізуються у 

мовленні або його продукті – тексті, й відповідно, відкриті для 

безпосереднього спостереження, називають: 

a) синтагматичними 

b) прагматичними 

c) парадигматичними 

11. Основна ідея естетичного функціоналізму полягає в: 

a) створенні вторинного самостійного тексту 



b) оцінюванні художнього перекладу за його відповідністю оригіналові за 

естетичною функцією  

c) досягненні функціональної еквівалентності / адекватності перекладу. 

12. Спосіб перекладу, за якого елементи смислу, прагматичні значення, а 

також стилістичні нюанси, тотожна передача яких є неможливою, а отже 

такі, що втрачаються при перекладі, передаються у тексті перекладу 

елементами іншого порядку, причому необов’язково у тому самому місці 

тексту, що і в оригіналі, називається: 

a) пермутацією 

b) описовим перекладом 

c) компенсацією 

13. Ключовим положенням якої онтології є тлумачення перекладу як 

когнітивного семіозису: 

a) текстоцентричній 

b) діяльнісноцентричній 

c) мовоцентричній 

14. Понятя стратегії запроваджується у онтології перекладу: 

a) текстоцентричній 

b) діяльнісноцентричній 

c) мовоцентричній 

15. Переклад He ordered a drink. як Він замовив віскі є прикладом: 

a) конкретизації 

b) смислового ровитку 

c) генералізації 

16. Переклад No Hanging Bill. як Законопроект про відміну смертної кари є 

прикладом: 

a) конкретизації 

b) смислового розвитку 

c) генералізації 



17. Прийом перекладу нових слів (термінів), коли відповідником простого чи 

(частіше) складного слова (терміна) вихідної мови в цільовій мові 

вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику це: 

a) вибір словникового відповідника 

b) вибір варіантного відповідника 

c) калькування 

18. До лексичних трансформацій В.Карабан відносить наступні, окрім: 

a) смисловий розвиток 

b) субституція 

c) калькування 

19. Вид транскодування, коли літерами мови перекладу передається звукова 

форма слова вихідної мови, називається: 

a) транслітерування 

b) транскрибування 

c) адаптивне транскодування 

20. Переклад оніму Mansell як Манселл є прикладом: 

a) транслітерування 

b) змішаного транскодування 

c) адаптивного транскодування 

 


