
 

 
 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА 

СИЛАБУС  
навчальної дисципліни  

 
«Лінгвокраїнознавство Ізраїлю» 

 
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 4 
Обсяг дисципліни, кредити 
ЄКТС/ загальна кількість годин 

3 кредити, 90 год  

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

Особливості населення Ізраїлю, найважливіші 
етапи історичного розвитку та ознаки 
політичних систем, особливості та рівень 
економічного розвитку країни, напрями 
зовнішньої політики, участь у міжнародних 
відносинах та організаціях, культурні та мовні 
особливості. 

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

Мета вивчення полягає у вдосконаленні 
загальної філологічної підготовки, формуванні 
навичок роботи з етноспецифічними, 
лінгвістичними і екстралінгвістичними 
об’єктами, формуванні лінгвістичної, 
комунікативної та лінгвокраїнознавчої 
компетенції з метою підготовки до подальшої 
практичної діяльності та подальший розвиток 
мовної, мовленнєвої та соціокультурної 
компетенції студентів та формування 
мовленнєвих умінь і стратегій в різних видах 
мовленнєвої діяльності. 

Результати навчання 
(Чому я навчуся на цій дисципліні?) 

Основну інформацію про географічне 
положення, історію, національні символи, 
релігію, політичний та державний устрій, 
етнічну та соціальну структуру, звичаї та 
традиції Ізраїлю; 
Вдосконалення лінгвістичної та 
комунікативної компетентності  

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

 Здатність надавати інформацію 
про географічні, кліматичні та 
природні особливості, 



політичний устрій, політичні, 
культурні та історичні події; 

 Вміння розповідати про 
світогляд та погляди, які 
панують у даному суспільстві, 
використовуючи специфічні 
лексичні одиниці 

Види занять і їхній розподіл за 
годинами 

Лекцій – 20 годин; практичних занять – 10 
годин 

Тематика навчальної дисципліни Історія розвитку держави Ізраїль загалом, 
географічні, політичні та культурні 
особливості, стиль життя сучасного 
ізраїльтянина 

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

Навчально-методичне й 
інформаційне забезпечення 
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 .תכנונית
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 


