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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни – турецька мова. 
 Пререквізити курсу: практичні заняття з курсу "Турецька мова" викладаються для 
студентів, які не вивчали турецьку мову раніше, та не потребують попередньої підготовки.  
 Мета курсу - дана дисципліна спрямована на досягнення компетентностей з 
розуміння пріоритетів національного розвитку, здатності діяти на засадах розуміння 
цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів, здатності до організації,  
планування, прогнозування результатів діяльності, здатності до міжкультурної взаємодії в 
сфері міжнародної туристичної освіти та професійної діяльності, до підприємницької 
діяльності  на національному та міжнародному туристичному ринку, до впровадження в 
практику міжнародний досвід туристичної діяльності, розвитку дослідницьких навичок і 
вмінь, уміння аргументувати та відстоювати свою позицію в процесі професійної діяльності. 
 Завдання дисципліни: виробити у здобувача практичні навички спілкування 
турецькою мовою, здатність говорити, читати, писати, сприймати мову на слух в межах 
побутової, ділової, галузевої та суспільно-політичної тематики.  
Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 
основи турецької мови та лексику з базових лексичних тем. 
вміти: 
читати та перекладати прості тексти з використанням словника; представитись, розказати 
про себе, будувати прості діалоги. 
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі практичних занять (16 год.) та організації самостійної 
роботи студентів (14 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на практичних заняттях, але у значній мірі 
покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання під час 



семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні 
(пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні (практичні роботи); робота з 
підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовий модуль 1. Знайомство. 
Тема 1. Розповідь про себе. Моя сім’я. Теперішній час на –yor. 
Тема 2. Турецькі та українські свята. Вітання зі святами. Афікси присвійності. 
Тема 3. В аеропорту. Місцевий, давальний, висхідний відмінки. 
 
Змістовий модуль 2. Розмова у минулому, теперішньому та майбутньому часі. 
Тема 4. Заселення до готелю. Минулий час. 
Тема 5. В ресторані. Майбутній час. 
Тема 6. Прогулянка по Стамбулу. Теперішньо-майбутній час. 
Тема 7. Туреччина. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль (2) 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 
10 10 10  10 10 10 10 

30 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 



 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами практичних занять чи 
самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за яку 
отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від 
студента систематичну самостійну роботу. 


