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1. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу або посилання на відео-анотацію дисципліни. 

 

Курс «Методика навчання мови іврит у початковій школі» є вибірковою дисципліною 

освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Актуальність курсу зумовлена необхідністю підготовки спеціалістів з навчання мови іврит, 

формування у здобувачів освіти провідних загальних і фахових компетентностей для подальшої 

організації та запровадження педагогічної діяльності з огляду на компетентнісно орієнтовану та 

культуровідповідну парадигми освітнього процесу та сучасні науково-методичні засади методики 

навчання предметів юдаїки мови іврит у початковій школі. 

Під час навчання здобувачі освіти опанують концептуальні засади та методологію навчання 

мови іврит у початковій школі, традиційні й інноваційні підходи до відбору та конструювання змісту 

навчання, методи та прийоми для формування у молодших школярів ключових і предметних 

компетентностей з початкового навчання мови іврит. 

Міждисциплінарність та інтегрованість даного навчального модуля полягає у 

багатоаспектності та взаємопов’язаному навчанні суміжних дисциплін гуманітарного циклу – 

педагогіки та психології, етнопедагогіки й етнопсихології, культурології й етнокультурології, 

психолінгвістики та порівняльного мовознавства, основ філософії, історії, соціології, а також 

єврейських мов, культури, історії, літератури, традиції, мистецтва єврейського народу. Особливого 

значення змісту навчання набувають теми, які ілюструють взаємопроникнення української й 

єврейської культури, що сприяють розширенню та збагаченню світогляду та професійної 

компетентності слухачів. 

Методика викладання курсу передбачає застосування як традиційних, так й інноваційних 

освітніх технологій і різноманітних форм організації освітнього процесу. 

Програма курсу розрахована на опанування студентами таких змістових модулів: «Теоретичні 

основи методики навчання мови іврит» й «Методика формування комунікативної компетентності у 

початковому навчанні мови іврит».  

 

2. Пререквізити 

Знання та навички необхідні для вивчення дисципліни та/або перелік попередньо прослуханих 

навчальних дисциплін або зазначення відсутності пререквізитів (вимог). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

Провідні науково-методичні підходи в галузі методики навчання мови іврит у початковій 

школі, володіти понятійним і методичним апаратом, знати основоположні наукові джерела та 

нормативні документи, що стосуються методики навчання мови іврит, провідні педагогічні й 

інноваційні освітні технології та методики, володіти знаннями про чинні освітні програми та 

навчально-методичне забезпечення з мови іврит у початковій школі, типи та структуру уроків івриту 

в початковій школі, про особливості контрольно-оцінної та проектної діяльності у початкових 

класах, форми організації навчання у формальній і неформальній єврейській початковій освіті. 

Уміти:  

Аналізувати психолого-педагогічну, лінгводидактичну та навчально-методичну літературу, 

добирати та структурувати зміст навчання відповідно до рівня володіння мовою на початок 

шкільного вивчення та вікові й психологічні особливості молодших школярів з огляду на провідні 

освітні підходи, методи та прийоми формування програмових компетентностей, здійснювати 

планування уроків та організацію освітніх заходів, розробляти плани-конспекти уроків різних типів 

із навчання мови іврит молодших школярів, розуміти учня та конструювати його особистісну 

освітню траєкторію, здійснювати евалюацію, контрольно-оцінювальну та проекту діяльність у 

власній освітній практиці, інтегрувати, диференціювати, синтезувати, узагальнювати, мислити 

критично та творчо. 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попереднє вивчення таких дисциплін: 

«Основи єврейської освіти», «Методика навчання предметів юдаїки у початковій школі», 

«Педагогіка», «Психологія», «Вікова психологія», «Методика навчання предметів: початкова 

школа», «Іврит». тощо. 



 

3. Постреквізити 

Обґрунтування необхідності набутих знань та умінь для подальшого навчання та професійної 

діяльності 

 

Опанування даного курсу дозволить здобувачам освіти оволодіти знаннями в галузі методики 

викладання мови іврит у початковій школі, навчитися конструювати та застосовувати ефективні 

методики та педагогічні технології для формування у молодших школярів ключових і предметних 

компетентностей з початкового навчання мови іврит. 

Набуті знання й уміння стануть підґрунтям для розуміння лінгводидактичних особливостей 

викладання мови іврит як першої, другої та/або іноземної мови, створення та запровадження 

авторських методичних розробок у цій царині. 

Програма курсу передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних 

знань, умінь і навичок у закладах формальної, неформальної й інформальної освіти комунальної 

та/або приватної власності, участі в освітніх міжнародних програмах професійного обміну, навчання, 

стажування та подальшої педагогічній, дослідницької, наукової та культурної діяльності, навчання 

впродовж життя. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання мови іврит у початковій 

школі» є формування у майбутніх учителів загальне уявлення про теорію та методику навчання 

мови іврит, про науково-методичні засади формування в учнів іншомовної комунікативної 

компетентності, про закономірності організації та забезпечення процесу навчання мови іврит у 

початкових класах ЗЗСО України з огляду на сучасні освітні стандарти та підходи до навчання з 

метою подальшого застування набутих знань і вмінь у власній педагогічній практиці. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Методика навчання мови іврит у початковій 

школі» є вивчення й осмислення провідних науково-методичних засад методики навчання предметів 

мови іврит у початковій школі, опанування знань щодо традиційних та інноваційних освітніх 

практик, технологій, методик, форм і методів навчання мови іврит у початковій школі з огляду на 

сучасні підходи до навчання та світові тенденції та процеси реформування системи освіти в Україні, 

набуття необхідних компетентностей за для здійснення професійної діяльності. 

Предметом курсу є методика навчання мови іврит у початковій школі, що передбачає 

опанування здобувачами освіти провідних підходів лінгводидактичних підходів до навчання й основ 

формування мовних, мовленнєвих, соціо та лігвокультурних і навчально-стратегічних 

компетентностей на засадах компетентнісного, комунікативного, культурологічного, інтегративного, 

рефлексивного та професійно орієнтованого підходів до навчання мови іврит. 

 

5.Формат дисципліни 

Вибіркова дисципліна. 

 

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

 

Орієнтовні теми для доповідей/рефератів/презентацій/проектів/ методичних розробок/ 

курсових і дипломних робіт: 

 

1. Огляд вітчизняної та зарубіжної лінгводидактичної літератури з методики навчання мови 

іврит у початкових класах. 

2. Викладання мови іврит у початкових класах шкіл України: історіографія питання. 

3. Сучасні підходи до викладання мови іврит в Україні та світі. 

4. Онлайн навчання мови іврит: проблеми, ресурси, перспективи. 

5. Шляхи підвищення мотивації та пізнавального інтересу молодших школярів до навчання мови 

іврит. 

6. Інтерактивні методи навчання на уроках івриту в початковій школі. 



7. Ігрові технології навчання на уроках івриту в початковій школі. 

8. Використання наочності на уроках івриту в початковій школі. 

9. Засоби навчання мови іврит у початковій школі: типологія та характеристика. 

10. Методика CLIL у навчанні мови іврит у початковій школі України. 

11. Інтеграція змісту навчання на уроках мови іврит у початкових класах. 

12. Особливості початкового навчання грамоти і основ каліграфії мовою іврит. 

13. Вправи та завдання з формування аудіативних умінь мовою іврит для 1-4 класів. 

14. Вправи та завдання з формування  та розвитку діалогічного усного мовлення мовою іврит 

учнів 1-4 класів. 

15. Вправи та завдання з формування  та розвитку монологічного усного мовлення мовою іврит 

учнів 1-4 класів. 

16. Вправи та завдання з формування  та розвитку читацьких умінь і навичок мовою іврит учнів 

1-4 класів. 

17. Вправи та завдання з формування  та розвитку писемного мовлення мовою іврит учнів 1-4 

класів. 

18. Вправи та завдання з формування  та розвитку мовної та правописної компетенції мовою іврит 

учнів 1-4 класів. 

19. Робота з мовними одиницями івриту у початкових класах. 

20. Вправи та завдання з формування соціокультурної / культурологічної / лінгвокультурологічної 

/ міжкультурної компетенцій: специфіка змісту та форми роботи. 

21. Завдання для здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі 

навчання мови іврит у 1-4 класах. 

22. Завдання для самооцінювання учнів 1-4 класів на уроках івриту. 

23. Завдання для організації парної та групової роботи на уроках івриту в початковій школі. 

24. Опорні таблиці у навчанні мови іврит у початковій школі. 

25. Проектна діяльність у процесі викладання мови іврит у початковій школі. 

 

7. Самостійна робота студентів 

 

вивчення навчальної літератури та складання її бібліографії 

вивчення методичних розробок з теми 

заповнення порівняльних таблиць 

самостійний пошук знань з певної теми 

складання опорних схем, конспектування матеріалу 

виготовлення наочних посібників 

написання реферату 

переведення наукової статті іноземних авторів по темі 

опрацювання першоджерел класиків педагогіки 

вивчення матеріалу з використанням  креативного підходу, елементів творчості тощо. 

 

№ теми Назва теми Обсяг у годинах 

1. Аналіз термінів у галузі мовної освіти: рідна, друга, 

іноземна мови; білінгвізм, багатомовність; інтерференція, 

транспозиція, суржик; компетентність, компетенції 

(ключові, предметні). 

4 

2. Концептуальні підходи компетентнісно орієнтованого 

навчання з мов національних меншин: аналіз теоретичних 

джерел (психолого-педагогічної, лінгвістичної, 

лінгвопедаггічної наукової літератури) . 

4 

3. Аналіз Державного стандарту початкової загальної освіти 

з огляду (мовно-літературна галузь). 

4 

4. Аналіз освітніх програм із навчання мови іврит у 

початковій школі України. 

4 

5. Зміст навчання мови іврит у початковій школі Ізраїлю 4 

6. Аналіз освітніх ресурсів із методики навчання мови іврит 4 



у початковій школі Ізраїлю. 

7. Розроблення опитувальників для вчителів мови іврит 

початкової ланки ЗЗСО з єврейським етнокультурним 

компонентом 

4 

8. Розроблення опитувальників для учнів початкових класів 

ЗЗСО з єврейським етнокультурним компонентом 

4 

9. Спостереження й аналіз уроків івриту у початкових класах 

комунальних і приватних ЗЗСО з єврейським 

етнокультурним компонентом. 

4 

10. Спостереження й аналіз занять із навчання мови іврит для 

молодших школярів у неформальній освітній діяльності. 

4 

11. Аналіз підручників, посібників і НМК із навчання мови 

іврит для початкової школи. 

4 

12. Добір ефективних освітніх технологій, методів і прийомів 

навчання мови іврит у початкових класах ЗЗСО з 

єврейським етнокультурним компонентом.  

4 

13. Опанування сучасних інноваційних педагогічних та ІТ-

технологій і освітніх ресурсів для організації онлайн 

навчання мови іврит у початкових класах ЗЗСО з 

єврейським етнокультурним компонентом. 

4 

14. Конструювання авторських програм з мови іврит для 1-2 

класів у ЗЗСО з єврейським етнокультурним компонентом. 

4 

15. Конструювання авторських програм з мови іврит для 3-4 

класів ЗЗСО з єврейським етнокультурним компонентом. 

4 

16. Розроблення інтегрованих авторських програм / проектів / 

методичних розробок для навчання мови іврит у 

початкових класах ЗЗСО з єврейським етнокультурним 

компонентом. 

4 

17. Розроблення завдань для формування ключових і 

предметних компетентностей учнів 1-4 класів у процесі 

навчання мови іврит у ЗЗСО з єврейським етнокультурним 

компонентом. 

4 

18. Розроблення завдань для контролю й оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів у процесі навчання 

мови іврит у ЗЗСО з єврейським етнокультурним 

компонентом. 

4 

19. Апробація розроблених матеріалів у практиці навчання 4 

20. Захист авторських проектів-методичних розробок, 

обговорення, обмін ідеями і досвідом 

4 

 Усього годин: 80 годин 

 

8. Результати навчання 

 

Дисципліна «Методика навчання мови іврит у початковій школі» забезпечує набуття 

здобувачами освіти загальних і фахових компетентностей: 

 

Загальні: 

 Здатність до усного та письмового спілкування рідною й іноземною мовою, зокрема 

українською та мовою іврит; 

 Здатність вчитися самостійно, автономно планувати свою освітню діяльність; 

 Здатність бути критичним і самокритичним; 

 Здатність до планування та розподілу часу; 

 Здатність до абстрактного й аналітичного мислення, генерування ідей; 

 Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій; 



 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність проведення самостійних досліджень на відповідному рівні; 

 Здатність застосовувати знання в практичній діяльності; 

 Знання та розуміння предметної області та фахових особливостей; 

 Здатність до сприйняття нового;  

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  

 Здатність працювати в міжнародному освітньому, науковому та культурному просторі; 

 Здатність розробляти й управляти освітніми проектами; 

 Здатність виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми;  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 Можливість взяти на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва й допитливості; 

 Здатність працювати в команді; 

 Здатність мотивувати людей та рухатись разом до спільної мети;  

 Здатність сприймати ідеї та погляди інших людей;  

 Здатність конструктивно висловлювати свої думки; 

 Здатність діяти на підставі етичних суджень і ціннісних орієнтирів; 

 Здатність діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю до виконання 

завдань і обов’язків; 

 Здатність оцінювати, підтримувати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження й 

особливостей культури, поваги до різноманітності; 

 Здатність спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами 

та фахівцями інших галузей знань; 

 Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні 

складних питань; 

 Здатність показати усвідомлення рівних можливостей і гендерних питань; 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 Здатність до здоров’я, благополуччя та безпеки. 

 

Фахові: 

 Здатність до розуміння суті компетентністного підходу до навчання та його особливостей; 

 Уміння добирати зміст навчання мови іврит у початковій школі відповідно до провідних 

науково-методичних засадах і з огляду на нормативно-правові документи, державні стандарти, 

освітні програми, методичні рекомендації, потреби здобувачів освіти; 

 Здатність самостійно добирати, опрацьовувати, узагальнювати та всебічно аналізувати 

інформацію про явища, процеси та підходи в галузі освіти, що відбуваються на теренах України та в 

світі, що стосуються як загальних тенденцій, так і початкової ланки хокрема; 

 Здатність досліджувати, переосмислювати та впроваджувати в освітню практику інноваційні 

педагогічні технології, у тому числі змішаного та дистанційного навчання; 

 Уміння опрацьовувати й аналізувати теоретичні джерела та результати практичної діяльності; 

 Уміння аналізувати педагогічні явища, осмислювати роль кожного елемента у структурі 

цілого й у взаємодії з іншими компонентами; 

 Уміння правильно діагностувати педагогічне явище, знаходити способи оптимального 

вирішення педагогічних задач; 

 Уміння управляти педагогічним процесом, прогнозувати його результати, оволодіння 

прогностичними методами; 

 Уміння конкретизувати цілі освітнього процесу та поетапну їх реалізацію; 

 Уміння самостійно розробляти та запроваджувати педагогічну методологію, яка базується на 

результатах наукових досліджень, нормативно-правовій базі, міжнародних стандартах і 

рекомендаціях; 

 Здатність організовувати освітній процес, використовуючи провідні методи та прийоми 

навчання, застосовуючи сучасні технології та різноманітні форми організації колективу учнів 

(індивідуальну, парну, групову); 



 Уміння аналізувати й оцінювати навчальні матеріали та посібники щодо їх ефективності для 

розвитку комунікативної компетентності (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної, тощо) 

учнів, та обирати оптимальну стратегію їх використання.  

 Здатність розробляти навчальні завдання, що сприятимуть розвитку ключових і предметних 

компетентностей учнів. 

 Уміння формувати в учнів навчальні й інноваційні навички, активізувати їх творчій потенціал.  

 Уміння здійснювати перевірку якості результатів освітньої діяльності відповідно до рівнів 

навчальних досягнень учнів, застосовувати різні форми оцінювання; 

 Уміння залучати колег та інших фахівців до різних видів діяльності й організовувати 

командну роботу, вдосконалюючи організаторські вміння педагога (мобілізаційні, інформаційні, 

розвивальні, орієнтаційні). 

 Здатність керувати власним професійним розвитком, підвищувати власний рівень володіння 

мовою іврит і розвивати загальні та фахові компетентності. 

 

Результати навчання: 

 

Знати:  

 Сучасні концептуальні та методологічні засади методики навчання мови іврит як мови 

вивчення. 

 Розуміти філософські закономірності, визначати лінгвістичні, психолого-педагогічні, 

лінгводидактичні особливості засвоєння іншої мови в умовах багатомовності. 

 Праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у 

галузі методики навчання мови іврит, розуміти значення цих здобутків для практики навчання. 

 Дидактичні та лінгводидактичні основи початкового навчання мови іврит. 

 Розуміти структурно-змістові зв’язки системи навчання мови іврит у початковій школі. 

 Нормативні документи та навчально-методичні джерела з методики навчання мови іврит в 

Україні. 

 Специфіку процесів викладання та навчання здобувачів освіти відповідно до вікових, 

психолого-педагогічних, індивідуальних, гендерних, етнічних, конфесійних особливостей і ціннісних 

орієнтирів. 

 Розуміти основні механізми функціонування та реалізації компетентнісної та 

культуровідповідної парадигм навчання й уміння застосовувати їх до викладання мови іврит у 

початковій школі. 

 Способи реалізації компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтеграційного та 

міждисциплінарного підходів до навчання здобувачів освіти. 

 Розуміти цілі навчання мови іврит в початковій школі, знати основоположні принципи добору 

змісту, методів і прийомів навчання, форм і способів презентації навчального матеріалу, структурних 

компонентів уроків/занять/освітніх заходів і проектів тощо. 

 Особливості формування вмінь мовленнєвої діяльності, знань, умінь в навичок з мови іврит та 

орфографії. 

 Джерельну базу освітніх ресурсів і розуміти як її використовувати у своїй практичній 

діяльності. 

 

Уміти: 

 Знаходити, критично аналізувати, оцінювати та синтезувати джерельну базу, осмислювати 

педагогічні явища та технології.  

 Аналізувати джерельну базу освітніх ресурсів з огляду на їх актуальність й ефективність. 

 Моніторити нові науково-педагогічні джерела та практичний досвід відповідно до фаху. 

 Використовувати існуючі та створювати власні моделі й авторські методики щодо освітнього 

навчання мови іврит для різних етапів початкового навчання мови іврит. 

 Організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, 

проектування, оцінювання тощо). 



 Конструювати та реалізовувати освітню діяльність учнів із використанням різноманітних 

методів, форм і технологій формування та розвитку комунікативної (мовної, мовленнєвої, соціо та 

лінгвокультурної, діяльнісної) компетентності у процесі навчання мови іврит у початкових класах. 

 Інтегрувати зміст навчання з іншими предметами, застосовувати міжпредметні зв’язки у 

навчанні мови іврит молодших школярів. 

 Застосовувати методики індивідуального та диференційованого навчання. 

 Здійснювати контрольно-оціювальну та проекту діяльність учнів на уроках мови іврит у 

початковій школі. 

 Діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення 

здобувача освіти як особистості, громадянина, інноватора. 

 Організовувати культурно-мовне освітньо-розвивальне середовище. 

 Проектувати власну програму професійно-особистісного зростання. 

 

Володіти навичками: 

 Спілкування в діалоговому режимі з широкою спільнотою в галузі єврейської освіти й інших 

суміжних галузях. 

 Співпрацювати в команді, міжособистісної взаємодії. 

 Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій під час спілкування, 

обміну інформацією, добору, аналізу, обробки, інтерпретації джерел; оформлювання власних 

публікацій та методичних розробок з дотриманням сучасних норм. 

 Використання набутих знань і результаів апробації у професійній практиці. 

 Застосування різних форм і способів публічної презентації власних досягнень (публічні лекції, 

різноманітні форми візуалізації в засобах масової інформації, надання інтерв’ю, відкриті майстер-

класи, он-лайн презентації, опрацювання бази ресурсів, тощо). 

 Планування уроків/занять/заходів/інших форм освітньої діяльності, визначення цілей і 

завдань, добору змісту та методів відповідно до мовного рівня та етапів навчання. 

 Розуміння здобувачів освіти з огляду на індивідуальні, вікові, психолого-педагогічні, 

гендерні, етнічні, конфесіональні характеристики та соціальні чинники, залучати їх до різних 

способів учіння, виявлення труднощів, побудови індивідуальної освітньої траєкторії учіння. 

 Організації освітньої діяльності, створюючи відповідні умови до розподілу часу, цілей і 

завдань, балансу та обсягу інформації та різних видів роботи, з урахуванням наявних труднощів 

здобувачів освіти, забезпечуючи належний зворотний зв'язок і використовуючи сучасні навчальні 

ресурси й інформаційно-комунікаційні освітні технології. 

 Оцінювання навчальних досягнень, використовуючи різні типи оцінювання відповідно до 

навчального контексту тієї чи іншої дисципліни, відстежуючи, діагностуючи та коригуючи 

результати навчання, мотивуючи на успіх і добираючи матеріал для урізноманітнення видів 

контролю. 

 Володіння знаннями з методики викладання мови іврит, доборуи змісту навчального 

матеріалу, відповідного термінологічного та понятійного апарату, використання широкого діапазону 

методів і прийомів навчання, форм роботи, способів організації здобувачів освіти (індивідуальна, 

парна, групова, командна), контролю над власним мовленням, розширенням власного діапазону 

навчальних технологій шляхом спостереження за діяльністю колег. 

 Керування власним професійним розвитком, рефлексією, обміном ідеями та досвідом з 

колегами, самонавчання, моніторингу новітніх освітніх технологій в Україні та світі. 

 

Ставитися: 

 Здійснювати професійну діяльність на засадах дитино/людино центризму та поваги до 

особистісних і національних цінностей, багатоманітності, полікультурності, багатомовності, права 

вибору, єдності, миру та злагоди. 

 Визнавати освітні та соціальні цінності сталого розвитку, рівності та справедливості з огляду 

на полікультурність соціуму. 

 Цінувати та поважати права людини та дитини, різноманітність і мультикультурність своєї 

країни та світу. 

 Усвідомлювати рівні можливості та гендерні питання. 



 Демонструвати відкритість, чесність, толерантність, мудрість, готовність до змін, гнучкість. 

 Критично аналізувати свої ставлення та переконання щодо особистісного та професійного 

розвитку з подальшою їх трансформацією у процес навчання, постійно самовдосконалюватися. 

 Розвивати культуру довіри та поваги. 

 Дотримуватися принципів демократії та соціальної справедливості через чесну, прозору й 

інклюзивну практичну діяльність. 

 Використовувати усі можливості безперервного професійного розвитку.  

 Дотримуватися педагогіки партнерства, що передбачає спілкування, взаємодію та співпрацю 

між колегами, здобувачами освіти, батьками, громадськістю. 

 Здійснювати рефлексію власної професійної практики. 

 Залучати здобувачів освіти до вирішення життєвих проблем відповідно до реалій життя 

суспільства. 

 Поважати та підтримувати права усіх здобувачів освіти, у тому числі право приймати рішення 

щодо учіння. 

 Створювати та гарантувати безпечне освітнє середовище. 

 Мотивувати та заохочувати здобувача освіти. 

 

9. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські 26 

самостійна робота 80 

 

10. Ознаки дисципліни 

 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Кількість 

кредитів/ 

годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Нормативна/ 

вибіркова 

VІ І 4/120 2 іспит вибіркова 

 

11.Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

Вкажіть, якщо є специфічні вимоги які студент повинен врахувати ( наявність доступу до 

мережі Internet, оргтехніки для виконання завдань, мобільного пристрою  для комунікації в 

межсейсійний період, інше). 

 

- Наявність доступу до мережі Internet 

- Оргтехніка для виконання завдань 

- Технічні можливості для можливості підключення до сучасних асинхронних інструментів і роботи з 

інноваційними ІТ-технологіями, пошуковими й освітніми ресурсами 

- Мобільний пристрій і засоби сучасної комунікації 
  

12. Політика курсу 

 

Система вимог, висунутих викладачем студенту на час вивчення дисципліни, відповідно до 

вимог академічної доброчесності та чинних нормативно-правових актів у сфері вищої освіти,а також 

Статуту та нормативних Положень Інституту 

- відвідування занять: неприпустимість пропусків без поважних причин та можливість або 

неможливість їх відпрацювання, спізнень; 



-  правила поведінки на заняттях: рейтинг активності, набір необхідних мінімальних балів за виконану 

навчальну роботу, дотримання режиму тиші з відключенням мобільного зв’язку, дотримання 

академічної доброчесності; 

- заохочення та стягнення: критерії отримання додаткових балів або стягнення.  

 

13. Графік дисципліни 

 

(Додаток 1 до силабусу курсу «Методика навчання мови іврит в початковій школі») 

 

14. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Необхідна сума балів за семестр -40 балів 

максимальна сума балів за екзамен/залік – 60 балів 

Вимоги до письмової роботи 
Дотримання вимог академічної доброчесності, вимог 

оформлення 

Семінарські/практичні/лаборато

рні 

заняття 

Показники оцінки виражені в балах визначено у 

критеріях 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

 Набрані 40 балів, 

Нарахування додаткових 

балів або 

стягнення 

 Додаткові Х балів можуть бути нараховані за 

відсутність пропусків та спізнень, участь в олімпіадах, 

конференціях або інших наукових та  практичних 

заходах, пов’язаних з  навчальною дисципліною. 

Х балів можуть бути зняті за пропуски занять без 

поважних причин, систематичні спізнення, порушення 

дедлайнів виконання завдань. 

У випадку виявлення порушення академічної 

доброчесності бали , отримані за виконану роботу 

анулюються. 

  

15. Контроль. Види контролю 

 

Передбачено такі види, типи та методи контролю: 

Види контролю: поточний, тематичний, рубіжний, підсумковий. 

Типи контролю: усний, письмовий. 

Методи контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, тестування, 

індивідуальна, парна, групова, фронтальна перевірка виконаних поточних і контрольних завдань, 

взаємоперевірка, самооцінювання, захист та аналіз індивідуальних проектів / презентацій тощо. 

Підсумковий: іспит. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Види робіт Кількість балів  Критерії оцінювання 

Семінарське заняття 

 

1–4  Доповнення 

 5–8 Неповна відповідь на частину питань заняття, 

базована на опрацюванні основної літератури 



 9–10 Відповідь та участь в обговоренні всієї 

проблематики семінару, базована на 

опрацюванні основної та довідкової літератури 

Письмова робота / 

індивідуальний проект/ 

презентація 

 0 Завдання не виконане або містить плагіат. 

 1–13 Завдання виконане не повною мірою; автор не 

виявляє навичок аналізу і логічного та 

послідовного викладу; невірно вживає 

спеціальну термінологію; робота не вичитана 

й оформлена неналежним чином. 

 14–18 Автор демонструє достатню обізнаність із 

програмним матеріалом дисципліни та вміння 

логічно і послідовно викладати свої судження 

на письмі. Разом із тим, завдання виконане 

неповною мірою.  

 19–20 Завдання виконане вчасно і повною мірою; 

автор демонструє належний рівень знання і 

розуміння програмного матеріалу дисципліни; 

виявляє аналітичні здібності та здатність 

аргументовано мислити й коректно викладати 

думки. Робота вчасно подана й оформлена у 

відповідності до вимог.  

Підсумковий контроль: 

бал за відповідь на 

кожне запитання 

(макс. 40) 

0   Студент не з`явився або списував. 

 1-6 (1-е 

питання) 

1-3 (2-е 

питання) 

1 (3-є питання) 

Відповідь неповна або з грубими помилками. 

Студент не зумів продемонструвати або 

продемонстрував лише частково розуміння 

програмного матеріалу дисципліни; не 

продемонстрував або лише частково 

продемонстрував своє ознайомлення з 

основною літературою. Відсутня логіка 

викладу.  

 7-12 (1-е 

питання) 

4-8 (2-е 

питання) 

2-3 (3-є 

питання) 

1 (4-е питання) 

Відповідь на поставлене запитання демонструє 

певне ознайомлення студента із матеріалом 

курсу, опрацювання основної  літератури і 

джерел. Студент допускає помилки і 

некоректну термінологію, не завжди можна 

зрозуміти логіку викладу. 

 13-14 (1-е 

питання) 

9-10 (2-е 

питання) 

4 (3-є питання) 

2 (4-е питання) 

Достатня чи вичерпна відповідь на поставлене 

запитання, що демонструє ознайомлення 

студента із матеріалом курсу, опрацювання 

основної та додаткової літератури і джерел. 

Відповідь сформульована логічно, виявляє 

здатність студента до аналізу й узагальнення 

матеріалу.  

 

 

 

 

 

 



Умови визначення рейтингу 

 

Види робіт Кількість Максимум балів 

за 1 

Разом 

Семінар 14 2 28 

Письмова робота / індивідуальний проект/ 

презентація 

1 32 32 

Письмовий підсумковий контроль 1 40 40 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали 

оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS 

 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою За шкалою 

ECTS 

Екзамен Залік 

91 – 100  відмінно 

зараховано 

A (відмінно) 

81 – 90   

 добре  

B (дуже добре) 

71 – 80 C (добре) 

66 – 70   

 задовільно  

D (задовільно) 

60 – 65 E (достатньо) 

30 – 59 

   

 незадовільно  
не зараховано 

FX (незадовільно – з 

можливістю повторного 

складання) 

1 – 29 

F (незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

16. Рекомендована література  

 

Базова 
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%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721756/ 

3. Бакуліна Н. В. Міжмовне зіставлення – шлях подолання граматичних труднощів на 

початковому етапі навчання мови іврит. Українська мова і література в школі. 2007. № 7/8 

(64). С. 74–76. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/707408/1/Ukr%20MOVA%20I%20LIT%20v%20SH_7-

8_NB_%2819%29.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/707408/ 

4. Бакуліна Н. В. Шляхи розвитку міжкультурної компетенції (на прикладі роботи над 

прислів’ями у процесі навчання мови іврит на початковому етапі). Культура народов 

Причерноморья : науч. журн. по материалам междунар. науч.-практ. конф., г. 

Симферополь, 21-24 мая 2008 г. Симферополь, 2008. Т. 2. № 137. С. 7–11. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/704543/1/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8_%D1%80%D
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5. Бакуліна Н. В. Аналіз підручників з початкового навчання мови іврит: відбір змісту, 

способи презентації навчального матеріалу, типи завдань. Педагогічні науки : зб. наук. пр., 

Суми, 2009. Ч. 2. С. 86–99. URL: https://lib.iitta.gov.ua/704534/1/Sumy_09_NB.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/704534/ 

6. Бакуліна Н. В. Результати експериментального дослідження підручників з мови іврит для 

початкових класів шкіл України. Проблеми шкільного підручника : зб. наук. пр., Київ, 2010. 

№ 1 (10). С. 558–566. URL: https://lib.iitta.gov.ua/705847/1/PSP_10_NB.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/705847/ 

7. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання : [ розділ проекту 

Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») ] / 

О. Н. Хорошковська, К. З Повхан, О. М. Петрук, Н. В. Бакуліна // Почат. шк. – 2010. – № 8. 

– С. 4–6. 

8. Бакуліна Н. В. Лінгводидактичні особливості відбору мовних одиниць фонологічного рівня 

на початковому етапі навчання мови іврит. Культура народов Причерноморья : науч журн. 

по материалам междунар. науч.-практ. конф., г. Симферополь, 21-25 марта 2011 г., 

Симферополь, 2011. Т. 2. № 199. С. 172–177. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/721704/1/Bakulina_2011_172_177.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721704/ 

9. Бакуліна Н. В. Концептуальні засади конструювання компетентнісно орієнтованих 

підручників з початкового навчання мови іврит та інших мов етнічних меншин у школах з 

українською мовою навчання. Вчені записки Таврій. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. 

Філологія. Соціальні комунікації. 2011. Ч. 2. Т. 24 (63). № 2. С. 184–193. 80 Min / 700 MB. 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 
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10. Бакуліна Н. В. Лінгвістичні засади добору змісту навчання на лексичному рівні мови іврит 

у формуванні лінгвокультурологічної компетентності молодших школярів. Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. Бердянськ, 2013. № 1. С. 16–32. URL: 
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12. Бакулина Н. В. Ориентировочные требования к оцениванию учебных достижений 

учащихся по языку иврит (I-IV классы). Еврейская речь. 2014. Вып. 2. С. 145–157. (рос.) 
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загальноосвітніх навчальних закладах з вивченням івриту та традицій єврейського народу : 

схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ДНУ «ІМЗО» МОН 

України від 20.03.2017 № 2.1 / 12-Г-119). URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2

%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2

%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-

4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%

D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/713418/ 

5. Бакуліна Н. В., Фалеса І. Ю. Типова навчальна програма з мови іврит для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти : програми Нової української школи.  

URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli Пункт 18. 

https://lib.iitta.gov.ua/713374/1/18tipova-navchalna-programa-z-movi-ivrit.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/713374/ 

http://undip.org.ua/upload/iblock/623/18tipova_navchalna_programa_z_movi_ivrit_1_2.pdf 

http://undip.org.ua/news/library/navch_program_detail.php?ID=8695 

Затверджено наказом М-ва освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268. 

6. Бакуліна Н. В., Фалеса І. Ю. Навчальна програма з мови іврит та читання для 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою : програми Нової 

української школи. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli Пункт 50. 

https://lib.iitta.gov.ua/717428/1/%21%21%2125mova-ivrit-ta-chitannya-dlya-zzso-z-ukrainskoyu-

movoyu-navchannya3_4%D0%BA%D0%BB.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/717428/ 

http://undip.org.ua/upload/iblock/f45/25mova_ivrit_ta_chitannya_dlya_zzso_z_ukrainskoyu_movoyu

_navchannya3_4kl.pdf 

http://undip.org.ua/news/library/navch_program_detail.php?ID=9338 

Затверджено Наказом М-ва освіти і науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 та від 8 

жовтня 2019 року № 1273. 

 

Методичні рекомендації 

 

7. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов 

національних меншин (мови вивчення), початкова школа 2013 [Електронний ресурс] / 

Н. В. Бакуліна, О. Н. Хорошковська. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Початкова%20школа-1.rar. – Назва з екрана. 

 

Підручники 

 

1. Бакуліна Н. В. Мова іврит, 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням укр. 

мовою. Київ : Пед. думка, 2012. 128 с. : іл. URL: 

http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=1073 

2. Бакуліна Н. В. Буквар. Іврит : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням укр. мовою. 2 

клас. Київ : Сам, 2017. 144 с. : іл. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/711212/1/Bukvar_Ivrit_sof%21%21%21.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/711212/ 

http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=5494 

https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%8F%D0%B7_%20%D0%97%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713418/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli%20Пункт%2018
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli%20Пункт%2018
https://lib.iitta.gov.ua/713374/1/18tipova-navchalna-programa-z-movi-ivrit.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/713374/
http://undip.org.ua/upload/iblock/623/18tipova_navchalna_programa_z_movi_ivrit_1_2.pdf
http://undip.org.ua/news/library/navch_program_detail.php?ID=8695
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli%20Пункт%2050
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli%20Пункт%2050
https://lib.iitta.gov.ua/717428/1/%21%21%2125mova-ivrit-ta-chitannya-dlya-zzso-z-ukrainskoyu-movoyu-navchannya3_4%D0%BA%D0%BB.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/717428/1/%21%21%2125mova-ivrit-ta-chitannya-dlya-zzso-z-ukrainskoyu-movoyu-navchannya3_4%D0%BA%D0%BB.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/717428/
http://undip.org.ua/upload/iblock/f45/25mova_ivrit_ta_chitannya_dlya_zzso_z_ukrainskoyu_movoyu_navchannya3_4kl.pdf
http://undip.org.ua/upload/iblock/f45/25mova_ivrit_ta_chitannya_dlya_zzso_z_ukrainskoyu_movoyu_navchannya3_4kl.pdf
http://undip.org.ua/news/library/navch_program_detail.php?ID=9338
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Початкова%20школа-1.rar
http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=1073
https://lib.iitta.gov.ua/711212/1/Bukvar_Ivrit_sof%21%21%21.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711212/
http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=5494


3. Бакуліна Н., Фалеса І. Іврит : підруч. для 1 кл. заг. сер. осв. з навч. укр. мовою. Чернівці : 

Букрек, 2018. 88 с. : іл. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books/Pidruchnuk-1kl-

2018-pdf/02-Mova-nacmenshyn-1kl/Ivryt_2018_1%20(1).pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/712064/ 

http://undip.org.ua/upload/iblock/419/ivryt_2018_mon_nb.pdf 

http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=8021 

https://nova-shkola.com/Books/Details/ivryt/1klas/ivryt_1_falesa/140 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06.07.2018 №734). 

Бакуліна Н. В. Іврит : підр. для 2 кл. закл. заг. сер. осв. Чернівці : Букрек, 2019. 144 с. : іл. 

URL: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/10-movi-natsonalnikh-

menshin-2-klas/vrit-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--bakulna-n-v-/ 

https://lib.iitta.gov.ua/717034/1/ivryt_new_x.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/717034/2/ivryt_22pv.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/717034/ 

https://drive.google.com/file/d/1vWxknc7wFeoKEtLKZ86VskvXmE7aq6L_/view 

http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=9269 

https://nova-shkola.com/Books/Details/ivryt/2klas/ivrit_2_bakulina/88 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.03.2019 № 407). 

4. Бакуліна Н. В., Яковлева О. М. Іврит : підр. для 3 кл. закл. заг. сер. осв. Чернівці : Букрек, 

2020. 144 с. : іл. URL:  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/10-Movy-nats-menshyn-

3kl/Ivrit-3-kl-Bakulina.pdf 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/movi-natsonalnikh-menshin-3-klas/vrit-

pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/ 

https://lib.iitta.gov.ua/721667/1/IVRIT_3_Bakulina.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721667/ 

http://undip.org.ua/upload/iblock/663/ivrit_3_bakulina_compressed-_1_.pdf 

http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=9960 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 655). 

 

Навчально-методичні видання та навчальні посібники 

 

1. Бакуліна Н. В. З радістю вчимо іврит : вірші для дітей мол. шк. віку : навч.-метод. вид. / 

Наталія Валеріївна Бакуліна. – Чернівці : Букрек, 2008. – 48 с. : 22 іл. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/721718/1/%D0%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%8

2%D1%8E_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%

B8%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_com

pressed.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721718/ 

2. Бакуліна Н. В. День рідної мови. Полікультуріка : як організувати виховання міжкультурної 

толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд. 

А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. К., 2010. С. 47–52. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/721702/1/Polikulturika_2010_NB_47_52.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721702/ 

3. Бакуліна Н. В., Я. Музиченко. Галерея мистецтв. Полікультуріка : як організувати виховання 

міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / 

авт.-упоряд. А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. К., 2010. С. 256–259. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/721703/1/Polikulturika_2010_NB_256_259.pdf 

https://lib.iitta.gov.ua/721703/ 

4. Мій перший розмовничок : навч. посіб. для учнів початкової й основної школи з навчанням і 

вивченням мов національних меншин. / Н. Бакуліна та ін. ; за заг. ред. Н. Бакуліної. Чернівці : 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books/Pidruchnuk-1kl-2018-pdf/02-Mova-nacmenshyn-1kl/Ivryt_2018_1%20(1).pdf
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