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В межах програми курсу

викладаються такі дисципліни:

1.Практичний курс турецької мови

2. Аналітичне читання



Наші викладачі

К.ф.н., доцент кафедри східних мов 
Скразловська Ірина Анатоліївна
Працює на кафедрі з 2002 року.

Викладач кафедри східних мов
Ібрахім Унсалди
Працює на кафедрі з 2021 року за 
направленням Міністерства національної 
освіти Республіки Туреччини і Посольства 
Республіки Туреччина в Україні.
Викладач турецької мови і літератури.



Програма курсу

Метою програми є оволодіння
здобувачами вищої освіти
фонетикою, граматикою,та
лексикою турецької мови, а також
навичками усного та писемного
мовлення на рівні В1;
формування комунікативної,
лінгвістичної, соціокультурної і
професіонально-педагогічної
компетенції майбутніх фахівців у
галузі турецької мови.

Наші аудиторії обладнані всім
необхідним для вивчення турецької
мови.



Підручники

На заняттях і для
самостійної роботи
студентів ми
використовуємо
підручники і методичні
посібники видавництва
Інститута імені Юнуса
Емре (Туреччина), а також
додаткову літературу
турецьких та українських
авторів.



Навіщо вивчати турецьку? 
Туреччина є найближчою сусідкою України

через Чорне море. Відносини двох держав мають

давню історію і міцні традиції. Останніми роками

інтенсивно розвиваються стосунки України і

Туреччини, в першу чергу в області економіки і

туризму.

Чимало студентів нашого університету, які

вивчають турецьку мову, проводять літо,

працюючи дитячими і спортивними аніматорами у

найбільших готелях Туреччини, отримуючи

педагогічну і мовну практику. Також чимало

наших випускників викладають турецьку на

різноманітних мовних курсах.

Останнім часом виникло безліч спільних

компаній, яким необхідні перекладачі, що

володіють англійською і турецькою мовами. Наші

випускники працюють у таких компаніях як в

Україні, так і в великих містах Туреччини.

Також наші випускники мають змогу

продовжити навчання у магістратурі вузів

Туреччини та Європи, взяти участь в програмах

академічної мобільності.

Скористайтеся шансом познайомитися з цією

чудовою країною, вивчити її мову та забезпечити

собі перспективну роботу після закінчення

університету!

вчитель

перекладач



Співпраця з вузами Туреччини / Академічна
мобільність здобувачів вищої освіти
турецького відділення Наш університет уклав протоколи про

співробітництво за програмою
‘Mevlana’ (державна програма
академічної мобільності здобувачів
вищої освіти та викладачів між
університетами Туреччини та вищими
навчальними закладами інших країн)

з 4 вузами Туреччини:

- Gaziantep Üniversitesi (м. Газіантеп)
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (м. 
Мугла)
- Kırklareli Üniversitesi (м. Киркларелі)
- Ardahan Üniversitesi (м. Ардахан)

Також ми співпрацюємо з
посольством Турецької Республіки у
м. Києві у рамках програми
Türkiyebursları (Стипендіальні
програми Туреччини).

Наші студенти з викладачами Газіантепьского
університету, де вони навчалися один семестр у
рамках програми академічної мобільності
“Мевляна”.



Будемо раді бачити Вас 

нашими студентами!


