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Силабус курсу “ Турецька мова (2 курс)” 

2022-2023 навчального року 

 

Назва курсу: “Турецька мова (2 курс)” 

 

Адреса викладання курсу: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: філологічний факультет, кафедра 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 філологія, 

035.068 східні мови та літератури (переклад включно) 

 

Викладачі курсу: Озкан Тетяна Михайлівна, асистент кафедри сходознавства імені 

професора Ярослава Дашкевича 

 

Контактна інформація викладачів: tetiana.ozkan@lnu.edu.ua,  

 

Консультації по курсу відбуваються: в день проведення практичних занять. 

 

 

Інформація про курс: “Турецька мова” є практичним курсом з вивчення сучасної турецької 

літературної мови, який має на меті ознайомити студентів з основною граматичною та 

лексичною базою турецької мови, необхідною для освоєння ґрунтовних навичок у володінні 

іноземною мовою, для викладацької або перекладацької роботи. 

 

Коротка анотація курсу: навчальний курс “Турецька мова (2 курс)” – це нормативна 

навчальна дисципліна зі спеціальності 035.068 “східні мови та літератури (переклад 

включно)” для студентів IІ курсу східної філології освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр”, що викладається в 3-4 семестрах в обсязі 9,5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу: Курс ”Турецька мова (2 курс)” скерований на засвоєння базових 

теоретичних відомостей та вироблення практичних умінь і навичок розвитку мовленнєвої  

компетенції. Передбачає вивчення базової нормативної граматики та лексики турецької мови. 

Велике значення надається виробленню основних компетенцій: бесіди у певній ситуації, 

двостороннього перекладу, читанню та перекладу текстів. Цим завданням підпорядкований 

підбір навчальної й методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток теоретичних знань і 

комунікативної діяльності мовця. Метою цього курсу є підготовка майбутніх філологів-

тюркологів, що набули ґрунтовних знань з граматики турецької мови, оволоділи лексичним 

обсягом, передбаченим програмою та вміють використовувати його для їх професійної 

діяльності, мають сформовані первинні навички перекладацької роботи. Відповідно до 

поставленої мети, програма навчальної дисципліни побудована за принципом зростання рівня 

складності та матеріалу, включає ознайомлення з турецькою культурою, традиціями та 

звичаями турецького народу. 

 

Література для вивчення дисципліни:  

 

Базова: 

 Yedi İklim Türkçe, Seviye В1. Ders Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017. 

Yedi İklim Türkçe, Seviye В1. Çalışma Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017. 

Yedi İklim Türkçe, Seviye В 2. Ders Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017. 

Yedi İklim Türkçe, Seviye В2. Çalışma Kitabı, Yünus Emre Enstitüsü yay., 2017. 

Yeni Hitit, Seviye B1, B2. Tömer. Ankara., 2015. 

mailto:tetiana.ozkan@lnu.edu.ua


İstanbul Yabancılar için Türkçe B1. B2 Kültür Sanat Basımevi www.kulturbasim.com, 2013 

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, III Cilt, TDK yay., Ankara 1995, 568 s., 

I cilt 167 s., II cilt 164 s., III cilt 246 s. 

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK yay., 3.baskı, Ankara 1990, 628 s. 

Bozkurt, Fuat,Türkiye Türkçesi, Cem Yayın Evi, İstanbul 1995. 

Demir, Nurettin, Birleşik Fiiller ve Vurgu, TDK yay., Ankara 2000, s.225-235. 

Demir Tufan. Türkçe Dilbilgisi. – Kurmay Basım Yayın Dağıtım, Ankara 2004, 704 s. 

Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK, 2003. 

Karaağaç, Günay. Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2013. 
www.tdk.org.tr 

 

Додаткова: 

Сорокін С.В. Практична граматика турецької мови. Навч.посібник. – К.: Видавничий центр 

КНЛУ, 2018.-358 с. 

Телешун К.О. Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі/ К.О.Телешун // Вісник 

КНУ ТШ. Східні мови та літератури. – 2010. – Вип. 15. – С.17-20. 

Güneş, Sezai, Türk Dil Bilgisi, İzmir 1997, 410 s. 

Kornfilt, Jaklin, Turkish Descriptive Grammars, Routlege yay., London-New York 1997.575 s. 

Özçam, Çimen, Türkiye Türkçesi Çalışmaları. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017. 

 

 

Тривалість курсу: 285год. 

 

Обсяг курсу: 285 годин аудиторних занять. З них 256 годин практичних занять та 29 години 

самостійної роботи 

 

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде: 

- Знати: мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для 

оволодіння усним та писемним мовленням турецької літературної мови на рівні 

незалежного користувача. 

-  Вміти:  розуміти, читати та перекладати адаптовані тексти турецькою мовою; 

спілкуватися турецькою  мовою на різні теми; вести бесіду у визначеній ситуації, 

підтримувати діалог, вести дискусії; переказувати прочитане, складати повідомлення, 

доповіді, заповнювати анкети; писати турецькою мовою з дотриманням граматичних, 

стилістичних та орфографічних норм; користуватись словниками, іншою довідковою 

літературою. 

 

 

Формат курсу: змішаний, проведення практичних занять та консультацій для кращого 

розуміння тем. 

 

Теми: 

Схема курсу 

№ 

з/п 

Назва теми Форма заняття 

1. Haberin var mı? 

 Zarf fiil (y)ken. -Dır pekiştirme. Şimdiki zaman hikayesi -

(ı)yordu. Dil geliştirme oyunları 

практичне заняття 

2. Yorumlar ve görüşler. İşteşlik zamiri. İşteşlik çatı -ış практичне заняття 

3.  Eğitim. Gelin taniş olalım. Dilek kipi -sa. Şart kipi 

(y)sa hikayesi -saydı, Gereklilik kipi -malı. Dığından beri. 

Ettirgen çatı -dır, -ır, -t, -ar. 

практичне заняття 

http://www.kulturbasim.com/
http://www.tdk.org.tr/


4. Engelleri kaldıralım. Dönüşlü çatı -n, -l. Dönüşlülük 

zamiri – kendi. -Mak lazım, -mak zorunda kal- -mak gerek. 

Edilgen çatı -l-, -n. 

практичне заняття 

5. Bayramınız kutlu olsun. Sıfat fiiller -an. Sıfat fiil -

dık. Sıfat fiil -acak. Dığında, -dığı zaman. 

практичне заняття 

6. Ömür dediğin. Başarı hikayeleri.  Tekrar. практичне заняття 

7. Mesleğimde ilerliyorum. Sıfat fiil ekleri -r, -ar, -ır, -ası, -

maz. Bütün zamanların hikayeleri. Maksızın 

практичне заняття 

8.  Değerlerimiz.  Sıfat fiil eki -mış. Zarf fiil ekleri. Bütün 

zamanın rivayetleri. 

практичне заняття 

9.  Bir ömür böyle geçti. Dolaylı anlatım.İsim, fiillerin dolaylı 

anlatım. İstek, emir kipinin dolaylı anlatım.  

практичне заняття 

10. Yemek yapma sanatı. Boyunca, süresince, -dığı sürece, -

dığı zaman. . -Dıkça, -ınca, -ar...maz. 

практичне заняття 

11.  Tercihiniz ne dir? Gereklilik kipinin dolaylı anlatımı. 

Zarf fiil ekleri – dığı için, -dığından, -acağı için. 

практичне заняття 

12. Hayatımızda neler oluyor? Birleşik çatı. Zarf fiil ekleri -

dığı halde, -acağı halde. 

практичне заняття 

13.  Öğrendim, çalıştım, başardım. Zarf fiilekleri -mak yerine, 

maktansa 

практичне заняття 

14. Mesleğim. Ünlüler. Boş vaktim. – Acağı yerde, -dığı 

taktürde, ması durumunda. 

практичне заняття 

15. Misafirperverlik. Köylerde  misafirlik. -l vermek, -a kalmak, 

-a gelmek. 

практичне заняття 

16. İş yeri ziyareti. Genel tekrar. практичне заняття 

 

Підсумковий контроль, форма: іспит в кінці 3 семестру, іспит в кінці 4 семестру, 

комбінована (усно-письмова) форма. 

 

Пререквізити: для вивчення курсу студенти потребують базових знань з “Турецької мови” (I-

курс). 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: 

практичне заняття (система домашніх завдань, слухання текстів, відео-матеріали, презентації, 

практичні роботи , переклад текстів), тестові роботи. 

 

Необхідне обладнання: мультимедійна дошка, доступ до інтернет-ресурсів. 

 

Критерії оцінювання: оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

таким чином:  

• робота на практичних заняттях: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

(впродовж семестру): 20; 

• контрольні роботи: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів (впродовж 

семестру): 30; 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів: 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 

 

 



Питання до іспиту:  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

11.Dinleyelim, tamamlayalım. 

 https://youtu.be/7tAMONp5zQY 

 

 
12.Bir konu seçerek düşüncelerinizi yazınız. 

 

1.  

 

2.  

 

3.İnternet zararlı mı faydalı mı? 

 

(1-10. soru 3p, 11. soru – 10p, 12.soru -10p. 

 

 

Опитування: анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 

 

 

 

https://youtu.be/7tAMONp5zQY

