
 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни  

 

«Лексика ізраїльських засобів 

інформації» 

 

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 3 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/ загальна кількість годин 

3 кредити, 90 год  

Мова викладання Українська / іврит 

Предмет навчання  

(Що я вивчатиму?) 

Лексичний фонд сучасних івритських засобів 

масової інформації на лінгвальному матеріалі 

політичної, медичної, побутової, військової, 

культурної, дорожньо-транспортної галузей. 

Мета вивчення дисципліни 

(Чому це цікаво й потрібно 

вивчати?) 

Оволодіння лексикою ЗМІ дозволяє легко 

опрацьовувати різногалузевий матеріал та в 

подальшому допоможе при перекладі текстів  

Результати навчання 

(Чому я навчуся на цій дисципліні?) 

Знати засоби збагачення лексичного фонду 

сучасних івритомовних ЗМІ; 

Знати і розуміти переносне вживання слів, що 

традиційно функціонують у царинах культури, 

науки, виробництва, техніки тощо 

Компетентності 

(Яку сукупну користь я отримаю від 

вивчення цієї дисципліни?) 

 Загально-культурна компетентність, 

ознайомлення студента з широким 

спектром діяльності; 

 Вміння вільно оперувати 

спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань; 

 Здатність самостійно опрацьовувати тексти 

ЗМІ. 

Види занять і їхній розподіл за 

годинами 

Лекцій – 10 годин; семінарських занять – 20 

годин; самостійна робота – 60 годин. 

Тематика навчальної дисципліни Сучасні ізраїльські засоби масової інформації 

у різних сферах 

Передумови вивчення дисципліни Успішне опанування курсу «Мова іврит» на І році 

навчання 

Навчально-методичне й 

інформаційне забезпечення 
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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 


