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ТУРЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ПЕРЕКЛАД, АНГЛІЙСЬКА МОВА
Спільна історія та співробітництво на політичному, економічному та культурному рівнях між 
Україною та Турецькою Республікою відкривають перспективи для особистого та професійного 
зросту, а навчання на кафедрі тюркології дарує безмежні можливості їх реалізації. 
У рамках підписаних між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка й університетами 
Турецької Республіки угод студенти мають можливість проходити літнє та семестрове стажування 
у вищих навчальних закладах і на мовних курсах Анкари, Адани, Мерсіну, Самсуну, Стамбулу. Крім 
того, турецька держава надає гранти для навчання молоді за різними спеціальностями, завдяки 
чому українські студенти мають можливість отримати й другу вищу освіту за кордоном. 
"Турецька мова і література та переклад, англійська мова"  – це вдалий вибір, оскільки  Україну 
та Туреччину пов’язує тісна співпраця на економічному й культурному рівнях, а, отже, турецька мова 
є однією з найперспективніших з точки зору працевлаштування мов в Україні.
 Наші випускники 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, екскурсійних бюро й туристичних агенціях. 
Саме наші фахівці перекладають для Президента і прем’єр-міністра України, а також Ваші улюблені 
книги Орхана Памука та серіали "Величне століття", "Сила", "Кохання й кара", "Тисяча і одна 
ніч", "Милосердя", "Маленькі таємниці".
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ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Обирайте спеціальність "Турецька мова і література та переклад, англійська мова", 
оскільки це можливість:

 отримати одночасно дві спеціальності: викладач-перекладач турецької та англійської мов, 
фахівець з турецької літератури;

 навчатися в найпрестижнішому ВНЗ України, розташованому в серці Києва;
 пройти мовне стажування в найкращих університетах Туреччини;
 спілкуватися із частими гостями кафедри – турецькими освітянами, вченими, літераторами, 

політиками та бізнесменами;
 користуватися найбагатшою в Україні турецькомовною бібліотекою;
 навчатися за найновітнішими навчальними методиками;
 користуватися найсучаснішими мовними лабораторіями;
 брати учать в міжнародних конференціях і олімпіадах;
 проживати у студентському містечку з комфортабельними гуртожитками, 

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


