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Навчання в найкращому вищому навчальному за-
кладі України дасть Вам можливість:
 отримати одночасно дві спеціальності: фахівець з 

турецької та англійської мов або викладач-перекладач 
кримськотатарської та англійської мов;
 вивчити третю іноземну мову;
 пройти стажування в кращих університетах Туреччини;
 користуватися найбагатшою в Україні бібліотекою з 

тюркомовними джерелами, яка постійно оновлюється;
 навчатися у найсучасніших мовних лабораторіях;
 брати учаcть у міжнародних конференціях та олімпіадах;
 спілкуватися із частими гостями кафедри –  україн-

ськими, турецькими та кримськотатарськими освітяна-
ми, вченими, літераторами, політиками і бізнесменами;
 проживати у студентському містечку з комфорта-

бельними гуртожитками, комп’ютерними клубами, спор-
тивним комплексом, їдальнями, кафе та танцювальними 
залами.

Навчання на кафедрі тюркології – це вдалий 
вибір, оскільки  Україну та Туреччину пов’язує спіль-
на історія та тісне співробітництво, а, отже, турецька 
мова є однією з найперспективніших з точки зору пра-
цевлаштування мов в Україні. Наші випускники пере-
кладають для Президента і прем’єр-міністра України, 
працюють у системі Міністерства закордонних справ 
України, Посольстві Турецької Республіки в Україні, 
різнопрофільних міністерствах, Торгово-промисловій 
палаті України, вищих навчальних закладах, відділах 
дубляжу провідних телевізійних каналів, спільних 
українсько-турецьких приватних підприємствах, екс-
курсійних бюро та туристичних агенціях. 

Саме наші випускники перекладають Ваші улю-
блені серіали "Величне століття", "Сила", "Кохання 
й кара", "Тисяча і одна ніч", "Милосердя", "Маленькі 
таємниці" та ін.
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КАФЕДРА ТЮРКОЛОГІЇ
Сьогодні кафедра тюркології – це перспективний ви-

бір та запорука не лише якісної освіти, але і яскравого, 
сповненого різноманітних пригод і творчого пошуку сту-
дентського життя.

Студенти кафедри тюркології за період навчання отри-
мують ґрунтовні знання від компетентних викладачів, не-
вичерпний життєвий досвід і незабутні враження. На ка-
федрі повсякчас відбуваються культурно-освітні дійства, 
читаються лекції викладачів зі світовим іменем, щороку 
відзначаються вагомі свята, під час яких можна проявити 
свій творчий потенціал, познайомитися з відомими укра-
їнськими та зарубіжними діячами культури.

ТУРЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ПЕРЕКЛАД
Спільна історія та співробітництво на політичному, 

економічному та культурному рівнях між Україною і Ту-
рецькою Республікою відкривають перспективи для осо-
бистого та професійного зростання, а навчання на кафе-
дрі тюркології дарує безмежні можливості їх реалізації. 

Вивчення турецької мови та літератури як окремої 
спеціальності в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка розпочалося в 1995 році на кафе-
дрі  тюркології, яка на той час була структурним підрозді-
лом відділення сходознавства, а з 2001 року є складовою 
частиною Інституту філології. За ці роки кафедра випусти-
ла декілька сотень кваліфікованих фахівців-тюркологів.  

Навчальний процес забезпечують переважно викла-
дачі з науковими званнями та ступенями, які пройшли 
тривале мовне та наукове стажування в провідних уні-
верситетах Турецької Республіки, володіють сучасними 
методиками викладання турецької мови та літератури. 
Крім того, на кафедрі повсякчас перебувають носії мови –  
висококваліфіковані викладачі з Туреччини.

У 2003 році за підтримки Турецького агентства зі 
співробітництва та розвитку (ТІКА) в Інституті філо-
логії було відкрито "Турецький центр інформації та 
досліджень", на базі якого працює розмовний клуб, 
здійснюється показ  популярних турецьких фільмів, 
проводяться симпозіуми та круглі столи з найакту-
альніших проблем сучасної тюркології, фотовиставки, 
майстер-класи турецької кухні. Традиційними для ка-
федри є літературні читання й поетичні вечори, при-
свячені вивченню творчості турецьких письменників, 
зустрічі з літераторами. Саме кафедра тюркології при-
ймала у своїх стінах лауреата Нобелівської премії в га-
лузі літератури Орхана Памука.

Студенти-тюркологи беруть участь у міжнародних 
форумах, семінарах, конференціях і є бажаними гостя-
ми культурно-освітніх заходів і світських раутів, які 
влаштовує Посольство Турецької Республіки в Україні.

Щорічно наші студенти займають призові місця у 
Всеукраїнських олімпіадах з турецької мови. Для най-
талановитіших нагородою стають поїздки до Туреччи-
ни на фінал Міжнародної олімпіади.

У рамках підписаних між Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка й університета-
ми Турецької Республіки угод студенти мають можли-
вість проходити мовне стажування у вищих навчаль-
них закладах Анкари, Стамбула, Адани, Самсуна тощо. 

Турецька держава надає гранти для навчання мо-
лоді за різними спеціальностями, завдяки чому укра-
їнські студенти мають можливість отримати другу 
вищу освіту за кордоном. 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА 
ТА ПЕРЕКЛАД

Навчання на кафедрі тюркології – це вдалий 
вибір, оскільки майбутні студенти Київського уні-
верситету, обравши цей фах, вивчатимуть не лише 
кримськотатарську мову, але й англійську та укра-
їнську. Окрім нормативних курсів з основної мови, 
передбачені заняття з фонетики, історії кримсько-
татарської мови та літератури, стилістики сучасної 
кримськотатарської мови, теорії та практики пере-
кладу, методики викладання, а також спецкурси з 
літературознавства. Висококваліфіковані викладачі 
та носії мови, а також належне забезпечення новою 
навчальною літературою чотирма мовами – україн-
ською, кримськотатарською, турецькою та англій-
ською – дадуть можливість швидко та ґрунтовно 
опанувати найуживанішу тюркську мову на терито-
рії України та декілька інших мов.

Випускники кафедри тюркології, при якій здійс-
нюється набір на спеціальність "Кримськотатар-
ська мова і література та переклад", зможуть знайти 
престижну роботу – наукову і педагогічну (викла-
дачем в університетах, коледжах, ліцеях, школах),  
перекладацьку, видавничу і журналістську (корек-
тором чи редактором у ЗМІ та у фаховій періодиці), 
науково-дослідницьку (в  Інституті сходознавства 
Національної академії наук України, лабораторіях, 
бібліотеках), у громадських організаціях (напри-
клад, ГО "Земляцтво кримських татар у місті Києві" 
тощо), у державних, урядових і міжнародних уста-
новах, у сфері туризму та бізнесу.


