
 

 
 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА 

СИЛАБУС  
навчальної дисципліни  

 
«Біблійна герменевтика» 

 
Спеціальність: 035 Філологія 
Спеціалізація: 035.063 Східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 
іврит 
Освітня програма: мова іврит та єврейська 
література та переклад, друга східна, 
західноєвропейська мова 
 

Рівень вищої освіти Рівень: перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни Дисципліна за вибором з фаху  
Семестр 8 
Обсяг дисципліни, кредити 
ЄКТС/ загальна кількість годин 

3 кредити, 90 год  

Мова викладання Українська / іврит 
Предмет навчання  
(Що я вивчатиму?) 

Формування уявлення про герменевтику як 
розділ біблієзнавства, що досліджує Танах 
(Святе Письмо) як з позабіблійних джерел, так 
і з тлумачення самого тексту 

Мета вивчення дисципліни 
(Чому це цікаво й потрібно 
вивчати?) 

Вивчення дисципліни дозволяє сформувати 
уявлення про книги Танаху, їх поділ за 
змістом; ознайомити з життям і діяльністю 
старозавітніх пророків, вождів і суддів 
ізраїльського народу; проаналізувати 
діяльність царів ізраїльського народу та 
причини розділення Соломонового царства; 
визначити причини і наслідки ассирійського й 
вавилонського полонів. 

Результати навчання 
(Чому я навчуся на цій дисципліні?) 

Знати історію виникнення, основні етапи 
формування та структуру Святого Письма в 
його історичному, соціальному, 
філологічному, канонічному і культурному 
контексті; 
Знати спектр релігійних моделей виховання 
особистості та розбудови суспільства; 
Володіти методологічним інструментарієм 
інтерпретації Святого Письма і вміти його 
застосовувати 

Компетентності 
(Яку сукупну користь я отримаю від 
вивчення цієї дисципліни?) 

 Здатність демонструвати і 
використовувати герменевтичний 
метод для аналізу текстів Танаху; 

 Вміння синтезувати знання Танаху 
з даними світських наук; 

 Вміння працювати із текстами Танаху 
мовою іврит: знаходити текст за 



посиланням,  користуватися паралельними 
місцями, паспортизувати окремі цитати. 

Види занять і їхній розподіл за 
годинами 

Лекцій – 20 годин; практичних занять – 10 
годин. 

Тематика навчальної дисципліни Герменевтика як метод дослідження; аналіз 
біблійного віршу; робота з текстом книг 
Танаху мовою оригіналу: пояснення і 
тлумачення змісту за контекстом і через 
порівняння із паралельними місцями з книг. 

Передумови вивчення дисципліни Успішне опанування курсів «Мова іврит» на І-ІІI 
курсах навчання, «Вступ до івритської 
філології» на І курсі й «Історія єврейської 
літератури» на ІІ-III курсах. 

Навчально-методичне й 
інформаційне забезпечення 

1. Біблія. Книги Священного Писання 
Старого та Нового Завіту. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ КП, 2004. – 
1407  

2. Введение в Ветхий Завет. С заметками 
по истории толкования Ветхого Завета и 
истории археологии / Под ред. 
М.Мангано; Пер. с англ. – М.: Духовная 
Академия Апостола Павла, 2007. – 528 с.  

3. Лановик З. Hermeneutica Sacra. – 
Тернопіль: Редакційно-видавничий 
відділ ТНПУ, 2006. – 587 с.  

 ,Jerusalemתנ''ך וברית החדשה בתרגום מודרני,  .4
The Bible Society in Israel 

Поточний і семестровий контроль МКР, залік 
Кафедра Східної філології 
Факультет Сходознавства 
Викладач Теслюк В.О. 
Оригінальність навчальної  
дисципліни  

Оригінальний авторський курс 

Місце постійного розміщення 
навчально-методичного 
забезпечення в мережі Інтернет 

 

 

Завідувач кафедри 

Викладач 


