МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА З ГЕБРАЇСТИКИ І
БІБЛЕЇСТИКИ
Національний університет «Острозька академія» оголошує про відкриття
Міжнародної сертифікатної академічної програми з гебраїстики та біблеїстики
(далі – Програма).
Мета Програми – викладання давньоєврейської мови та суміжних філологічних
дисциплін, пов’язаних із вивчення Старого Заповіту та раннього юдаїзму. У
подальшому на базі Програми планується відкриття спеціальності
«гебраїстика».
Академічні партнери Програми: Тель-Авівський університет (Ізраїль);
Єврейський університет в Єрусалимі (Ізраїль); Університет Центральної
Флориди (США).

Спонсор Програми – організація «Українсько-єврейська зустріч» (UkrainianJewish Encounter).

Участь у Програмі. Взяти участь у Програмі можуть студенти різних
спеціальностей (у тому числі й негуманітарних), що навчаються як у вищих
навчальних закладах України, так і закордоном, аспіранти та всі охочі. При
цьому знання сучасного івриту, давньоєврейської мови та біблійної арамейської
(на будь-якому рівні) вітається, але не є необхідною умовою навчання.
Програма складається з трьох сесій: весняної (21-31 травня), Літньої школи (1031 липня) та осінньої (20-30 листопада), на яких будуть викладатися загалом 19
предметів, що складають 50 академічних кредитів. Однак для отримання
сертифікату про завершення Програми достатньо набрати 21 кредит за
основними курсами.
Якщо учасник Програми вивчає лише окремі дисципліни за своїм вибором, він
отримує сертифікат про проходження саме цих курсів, а не всієї програми.
Студентам, що братимуть участь у Літній Школі (частина даної Програми),
варто взяти до уваги, що із запропонованих мовних курсів вони можуть
вибрати не більше двох із числа основних; кількість лекційних курсів не
обмежена (скільки дозволяє розклад).
Окрім курсів з гебраїстики, на Літній школі будуть запропоновані ще й
додаткові курси з семітських мов (вони вказані у Програмі нижче).
Сертифікат про закінчення Програми видається Національним університетом
«Острозька академія» як свідоцтво про додаткову спеціалізацію, і дозволяє, за
бажанням студента, продовжити навчання в одному з університетів-партнерів
(див. вище) за даною спеціальністю; при цьому отримані кредити будуть
зараховані.
Організаційний внесок. Від учасника Програми очікується обов’язковий
організаційний внесок, який необхідний для покриття витрат на харчування
(навчання та проживання – безкоштовно), розмір внеску вказано під розкладом
кожної з трьох сесій (див. нижче).
Харчування та проживання. Студенти забезпечуються триразовим
харчуванням, витрати на яке частково покриваються коштами Програми,
частково – за рахунок організаційного збору, що вноситься студентом.
Харчування забезпечує кафе «VIP-Спудей» на території Острозької академії
(підвал Старомонастирського корпусу).
Проживання студентів: гуртожиток «Академічний дім».
Реєструватися необхідно на кожну сесію окремо (див. нижче розклад сесій).
Там же вказано суму реєстраційного внеску і крайній термін внесення
(зареєструватися можна раніше, гроші внести потім, але не пізніше вказаної

дати); інформацію про те, як внести організаційний внесок, учасник отримає
електронною поштою протягом тижня після реєстрації.
Повідомляємо майбутнім учасникам, що наші можливості прийняти студентів
обмежені: оскільки весняна та осіння сесії припадають на навчальний рік, ми
можемо прийняти не більше 45 студентів; на Літню школу – 70 студентів.
Перевагу мають учасники попередньої Літньої школи з семітської філології, що
відбувалася у липні 2016 року в Острозькій академії.
Весняна сесія (22-31 травня)
Назва курсу

кредити

Давньоєврейська мова-2 (продовження курс)

3

Викладач: Яков Ейделькінд

Літературні аспекти Танаху (Старого Заповіту)

3

Викладач: Яков Ейделькінд

Реєстрація закривається 2 квітня.
Організаційний збір: 1000 грн. (= 37 дол. США), внести до 1 травня 2017 року;
банківські реквізити Вам пришлють електронною поштою після реєстрації.
Перехід на сторінку Реєстрація
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJmc0LC8Mk9hopqxGgaaDh6Ra2ypp1NMLCexw
jEFj3RSbDg/viewform?c=0&w=1).

Літня школа (10-30 липня)
Назви основних курсів

кредити

Давньоєврейська (біблійна) поезія 2-тижневий курс

2

Викладач: Таня Нотаріус (Єврейський університет в Єрусалимі)

Біблійна арамейська мова (початковий курс та продовження)
3-тижневий курс
Викладач: Сергей
університет)

Льозов

(Російський

державний

гуманітарний

Вступ до арамеїстики (на основі класичної сирійської мови) 3тижневий курс
Викладач: Юлія
університет)

Фурман

(Російський

державний

3

3

гуманітарний

Юдейська палестинська арамейська мова 2-тижневий курс

2

Викладач: Метью Моргенштерн (Тель-Авівський університет)
Мова викладання – англійська

Арамейська мова Таргума Онкелоса
Викладач:
академія»)

3-тижневий курс

3

Дмитро Цолін (Національний університет «Острозька

Арамейська мова Палестинських Таргумів 3-тижневий курс
Викладачі: Стівен Фассберг, 3 лекції (Єврейський університет в

3

Єрусалимі); мова викладання – англійська
Алексей Лявданський (Російський державний гуманітарний університет),
15 лекцій; мова викладання – російська

Арамейські епіграфічні тексти IX-VIII ст. до н.е. 2-тижневий
курс
Викладач: Максим
університет)

Калінін

(Російський

державний

2

гуманітарний

Вступ до Талмуду 3-тижневий курс

2

Викладач:
Максим Калінін (Російський державний гуманітарний
університет)

Ханаанська поетична традиція та її вплив на давньоєврейську
поезію 2-тижневий курс

2

Викладач: Таня Нотаріус (Єврейський університет в Єрусалимі)

Давньоєврейська мова-1(початковий рівень)
3-тижневий курс

3

Викладач: Яков Ейделькінд

Текстологія Танаху (Старого Заповіту) 10-денний курс

2

Викладач: Кірілл Біттнер (Університет Стелленбош, ПАР)
Для успішного проходження курсу студенти повинні володіти
давньоєврейською та давньогрецькою мовами

Давньоєврейська мова-3 3-тижневий курс

3

Викладач: Яков Ейделькінд

Додаткові мовні курси Літньої школи

Аккадська мова

3-тижневий курс

3

Викладач: Максим Калінін (Російський державний гуманітарний
університет)

Каїрський діалект арабської мови
Викладач: Алексей
університет)

Дунцов

3-тижневий курс

(Російський

державний

Літературна арабська мова
Викладач: Алексей
університет)

Дунцов

державний

Амхарська (продовження) / ґеез
Викладач:
Йосиф
університет)

Фрідман

гуманітарний

3-тижневий курс
(Російський

Класична сирійська мова-2

3

гуманітарний

3-тижневий курс

(Свято-Тихоновський

3

3

православний

2-тижневий курс

2

Викладач: Алексей Муравйов (Вища школа економіки)

Вступ до мандейської мови

3-тижневий курс

3

Викладач: Чарльз Хэберл (Державний університет Нью-Джерсі, США)
Мова викладання – англійська

Сучасний
арамейський
3-тижневий курс

діалект

євреїв

Урмії

3

Викладач: Алексей Лявданський (Російський державний гуманітарний
університет)

Міні-курси
Вступ до середньовічної юдео-арабської мови

3 лекції

Викладач: Саймон Хопкінс (Єврейський університет в Єрусалимі)
Мова викладання – англійська

Вступ до ново-арамейських мов

3 лекції

Викладач: Джефрі Хан (Кембріджський університет)
Мова викладання – англійська

Постахеменідська арамейська епіграфіка (Набатея, Пальміра)
Викладач: Алексей Лявданський (Російський державний гуманітарний
університет)

5 лекцій

Християнська палестинська арамейська

5 лекцій

Викладач: Алексей Муравйов (Вища школа економіки)

Реєстрація завершується 15 травня.
Організаційний збір: 2000 грн. (= 73 дол. США), внести до 30 травня 2017 року;
банківські реквізити Вам пришлють електронною поштою після реєстрації.
Реєстрація
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJmc0LC8Mk9hopqxGgaaDh6Ra2ypp1NMLCexw
jEFj3RSbDg/viewform?c=0&w=1).

Осіння сесія (20-30 листопада 2017)
Вступ до юдейської екзегези Танаху (Старого Заповіту)

2

Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Ізраїль)

Історія івриту

3

Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Ізраїль)

Вступ до порівняльного вивчення семітських мов

3

Викладач: Таня Нотаріус (Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль)

Вступ до Таргумів
Викладач:
академія»)

3

Дмитро Цолін (Національний університет «Острозька

Вступ до кумраністики

10-денний курс

2

Викладач: Кен Хансон (Університет Центральної Флориди, США)
Мова викладання – англійська

Реєстрація буде відкрита з 15 серпня по 1 жовтня.
Організаційний збір: 1000 грн. (= 37 дол. США), внести до 30 серпня 2017 року;
банківські реквізити Вам пришлють електронною поштою після реєстрації.

Якщо у Вас виникли питання, пишіть на адресу: dmytro.tsolin@oa.edu.ua
Цолін Дмитро Васильович

