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КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА І ПЕРЕКЛАД

Навчання на кафедрі тюркології – це вдалий вибір, оскільки майбутні студенти Київського 
університету, обравши цей фах, вивчатимуть не лише кримськотатарську мову, але й 
англійську. Окрім нормативних курсів з основної мови, передбачені заняття з фонетики, 
історії кримськотатарської мови та літератури, стилістики сучасної кримськотатарської мови, 
теорії та практики перекладу, методики викладання, а також спецкурси з літературознавства. 
Висококваліфіковані викладачі та носії мови, а також забезпечення новою навчальною 
літературою чотирма мовами – українською, кримськотатарською, турецькою та англійською – 
дадуть можливість швидко та ґрунтовно опанувати найуживанішу тюркську мову на території 
України та декілька інших мов.

Перспективи вивчення та працевлаштування студентів. Випускники кафедри тюркології, 
при якій здійснюватиметься набір на спеціальність "Кримськотатарська мова і література та 
переклад", зможуть знайти престижну роботу – наукову і педагогічну (викладачем 
в університетах, коледжах, ліцеях, школах),  перекладацьку, видавничу і журналістську 
(коректором чи редактором у ЗМІ та у фаховій періодиці), науково-дослідницьку (в  Інституті 
сходознавства Академії наук України, в лабораторіях, у бібліотеках), у громадських організаціях 
(наприклад, ГО "Земляцтво кримських татар у місті Києві" тощо), в урядових, державних і 
міжнародних установах, у сфері туризму та бізнесу.

Слідкуйте за нами у соціальних мережах 
і дізнавайтеся більше:

https://vk.com/kafedraturkologii

Поштова адреса Інституту філології: бульвар Тараса Шевченка, 14, місто Київ, Україна, 01601, Кафедра тюркології, к. 21,  239-31-57
Дизайн і друк – Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Обирайте кафедру тюркології, оскільки це можливість:
 отримати одночасно дві спеціальності: 

викладач-перекладач кримськотатарської та англійської мов. 
 навчатись у найкращому ВНЗ України в квітучому серці Києва.
 спілкуватись із частими гостями кафедри – кримськотатарськими та 

українськими  освітянами, вченими, літераторами, політиками та бізнесменами. 
 користуватись  багатою бібліотекою, яка постійно оновлюється.
 навчатись за найновітнішими навчальними методиками.
 користуватись найсучаснішими мовними лабораторіями. 
 брати учать в міжнародних конференціях та олімпіадах. 
 проживати у студентському містечку з комфортабельними гуртожитками, 

комп’ютерними клубами, спортивним комплексом, їдальнею, 
кафе та танцювальними залами.


