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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» 

(ТУРЕЦЬКА) 

 

Спеціальність 061 

«Журналістика» 

 

Рівень вищої освіти Перший «бакалаврський» рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання турецька 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Турецька мова  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Турецька мова - одна з найдавніших мов, якою в 1000 році до н.е. розмовляли кочові 

племена, письмова абетка була створена в 7 столітті н.е. Турецька мова входить у другу 

десятку найпоширеніших мов світу, на сучасною турецькою мовою розмовляють 

приблизно 150 мільйонів людей у всьому світі. Сучасна турецька абетка створена на 

основі латинської, але  без букв Q, W і X.  

Ви зможете не тільки швидко заговорити турецькою, а прочитати ціле слово з 70 букв: 

«Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine» 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Лексики (навіть сленгу та розмовної мови), граматичних конструкцій до рівня C1 

(TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS); діалогічного мовлення, а також історії та культури 

Туреччини, читання Корану. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Спілкуватися на професійні та повсякденні теми з носіями мови; читати художню 

літературу мовою оригіналу; розуміти тексти пісень та насолоджуватися переглядом 

улюблених турецьких серіалів. 

Турецька мова  Зміст дисципліни: Теоретична фонетика. Лінгвокраїнознавство Туреччини. Теоретична 

та практична граматика. Теорія та практика перекладу. Історія Туреччини. Лексикологія. 

Розмовний курс турецької мови. Основи бізнес – турецької мови.  
Види занять: лекції та семінарські заняття 

Методи навчання: вивчення турецької за допомогою фільмів та популярної музики;; 

залучення візуальних матеріалів (карточки, малюнки та оригінальні дидактичні матеріали 

з Туреччини), заняття з залученням носіїв мови 

Форми навчання: очно-дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова» за змістом мовленнєвого матеріалу 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Іноземна мова», «Українська мова», 

«Країнознавство», «Філософія» і  є основою для подальшого оволодіння другою 

іноземною мовою на наступних етапах підготовки бакалавра. 

Пореквізити Знання другої іноземної мови дозволяє студентові робити переклади, доповіді, 

реферативні повідомлення, анотації, захищати курсові та дипломні проекти і роботи 

іноземною мовою. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторний фонд ФМВ (7 корпус), навчальні лабораторії кафедри іноземних мов, які 

оснащені сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення практичних 

занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Іноземних мов  

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) РЖЕВСЬКА ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.: 0967361698 

E-mail: by_odry@yahoo.com  

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

mailto:by_odry@yahoo.com

