Міждисциплінарна сертифікатна програма з юдаїки
 Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма
Бакалавр, магістр
 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає.
Навчання на міждисциплінарній програмі з юдаїки проводиться поза
загальною навчальною програмою КМА.
Профіль програми
 Відродження традицій вивчення юдаїки в Києво-Могилянській академії.
 Створення сучасного науково- навчального центру академічної юдаїки. Ця
потреба зумовлена зростанням ролі юдаїки в науковому процесі провідних
університетів світу. Юдаїка належить до невід’ємних складових цього
процесу та є важливим фактором формування гуманітарної культури.
 Залучення студентів НаУКМА та інших університетів Києва (як вільних
слухачів) до вивчення різних галузей юдаїки (єврейські мови, класичні
тексти, історія і культура євреїв тощо).
 Сприяння кар’єрному розвиткові тих студентів і випускників програми, які
обрали юдаїку за фаховий напрям (незалежно від спеціалізації).
Загальний обсяг навчальної програми – 19 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
з нормативних дисциплін -10
Ключові результати навчання
1.Знання з предметної області
 Історія єврейського народу від давнини до сучасності
 Історія та культура українського єврейства
 Історія держави Ізраїль
 Історія єврейської літератури

 Єврейська філософія
 Текстологія класичних творів іудаїзму
 Мова іврит
 Мова ідиш.
2.Когнітивні уміння та навички з предметної галузі
 Здатність аналізувати фактичний матеріал в дослідженнях.
 Здатність застосовувати теоретичні знання для інтерпретації джерел.
 Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу професійної інформації.
Уміння опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію.
 Здатність до філософського концептуального аналізу
3. Практичні навички з предметної галузі
 Навички організації процесу наукового дослідження;
Навички перекладацької діяльності
Орієнтуванняв типах і особливостях джерел з єврейськоїісторії
Навички тлумачення складних стародавніх текстів
Навички грамотного оформлення наукових текстів та аналітичних довідок;
Навички письмової, усної та візуальної презентації наукових матеріалів.
Навички здобуття закордонних грантів
4. Загальні уміння та навички
Здатність застосовувати знання на практиці.
Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Навички усної та письмової ділової комунікації українською мовою та
принаймні однією із поширених європейських мов.
Навички професійної комунікації з закордонними центрами академічної
юдаїки
Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»
Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 19 кредитів ЄКТС, успішно
захищена курсова робота.
 Форма навчання
Денна
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