
 

 
 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА 

СИЛАБУС  
навчальної дисципліни  

 
«Давньоєврейська поезія» 

 
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 7 
Обсяг дисципліни, кредити 
ЄКТС/ загальна кількість годин 

3 кредити, 90 год  

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

Історія виникнення та розвитку єврейської 
поезії різних епох, її значення для становлення 
літературного івриту, найвідоміші поетичні 
твори, найвідоміші автори 

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

Вивчення дисципліни дозволяє зрозуміти 
історію виникнення та першоджерела 
івритської поезії; навчитися читати й розуміти 
поезію  

Результати навчання 
(Чому я навчуся на цій дисципліні?) 

Знати предмет, завдання, цілі та наукові 
методи дослідження івритської поезії; 
Вміти читати і перекладати складні поетичні 
твори; 
Знати найпоширеніші сюжети поетичних та їх 
вплив на сучасну літературу 

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

 Здатність демонструвати і 
використовувати теоретичні 
знання з історії івритської поезії; 

 Вміння вільно оперувати 
спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; 

 Здатність проводити художній аналіз 
поетичних творів. 

Види занять і їхній розподіл за 
годинами 

Лекцій – 20 годин; семінарських занять – 10 
годин 

Тематика навчальної дисципліни Історія розвитку івритської поезії та 
найвідоміші твори;  

Передумови вивчення дисципліни Успішне опанування курсів «Мова іврит» на І-ІІI 
курсах навчання, «Історія єврейської 
літератури» на ІII курсі  



Навчально-методичне й 
інформаційне забезпечення 

 .1901ברלינר,  : Frankfurt a. M .י. דיואן הלוי .1
2. Ibn Gabirol. Solomon Ibn Gabirol's Choice of 

pearls. New York : Bloch publishing company, 
1925. 

3. Jewish Prince in Moslem Spain: Selected 
Poems of Samuel ibn Nagrela. Tuscaloosa and 
London: The University of Alabama Press, 
1997. 

4. The Penguin book of Hebrew verse. London: A. 
Lane, 1981. 608 p. 

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 


