Як Вам перспектива навчитися турецької мови, аби пов’язати з нею свою
майбутню кар’єру?
Шановні студенти! Чи замислювалися Ви колись над тим, наскільки
цікавим і корисним може бути вивчення турецької мови, якою сьогодні
розмовляє близько 175 млн. людей у різних куточках світу? Загальна кількість
її носіїв, що постійно збільшується, промовисто свідчить про актуальність її
вивчення.
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претендентам, які володіють щонайменше двома іноземними мовами. Якщо
друга іноземна мова в арсеналі кандидата – східна, зокрема, турецька, його
цінність в очах роботодавця миттєво зростає, адже останніми роками Україна
й Туреччина активно співпрацюють у різних сферах. До того ж, володіння
будь-якою іноземною мовою передбачає пізнання культури й світогляду
країни, в якій вона є державною або найпоширенішою.

Інтенсивність українсько-турецьких бізнесових і культурних
взаємин постійно зростає!
Сьогодні Туреччина гостинно відчиняє свої двері і перед тими, хто
бажає вчитися або працювати на її території, і перед тими, хто просто хоче
добряче відпочити й попрактикуватися в усному мовленні. У цьому контексті
неможливо не згадати про нещодавно впроваджений безвізовий режим між
нашими державами, покликаний ліквідувати всі бар’єри між Україною і
Туреччиною. Турецькі компанії радо приймають на роботу українських
фахівців, всіляко підтримуючи їх у процесі пізнання тонкощів тієї чи іншої
сфери діяльності. Отже, обміркуйте перспективу пов’язати своє професійне
майбутнє з турецькою мовою і, відповідно, Туреччиною, і гарантовано не
розчаруєтеся

у

здійсненому

виборі!
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Бориса Грінченка запрошує новачків і студентів із досвідом до нашої великої
спільноти однодумців, де ми навчимо Вас турецької мови і познайомимо з
багатою турецькою культурою!
Якщо ми навели недостатньо аргументів, перегляньте фотозвіти з
наших заходів і остаточно переконайтеся в тому, що ми маємо рацію ☺

Наші студенти стали переможцями українського етапу XV-го
Міжнародного фестивалю мов та культур, отримавши цінні нагороди
Студенти, що вивчають турецьку і англійську мови, вибороли чимало
нагород: Дмитро Тимошенко здобув першість у категорії «Есе», отримавши
золоту медаль; Бюшра Нур Озкурт виграла золоту медаль, зайнявши перше
місце серед носіїв турецької мови у категорії «Оповідання»; Анна Мозгова і
Філіз Мейдан вибороли треті місця у категорії «Оповідання» серед студентів,
що вивчають турецьку мову як іноземну, і для носіїв мови відповідно. Обидві
студентки отримали бронзові медалі.

Перший Надзвичайний і
Повноважний Посол
України в
Турецькій Республіці І.
М. Турянський став
почесним гостем заходів,
організованих у межах
Дня турецької мови та
культури…

Директор нашого
інституту Олена
Володимирівна приймає
подарунки з нагоди Дня
турецької мови та
культури

Наші студенти в кабінеті турецької
мови

Культурні заходи у 2016–2017 навчальному році

Наші студенти – це творчі особистості з різними зацікавленнями. У межах
Дня турецької мови та культури вони відвідали майстер-клас із мистецтва
малювання на воді, відомого в Туреччині як «ебру».
Ми абсолютно
переконані, що
турецька кухня не
може залишити бодай
когось байдужим.
Тому ми часто
пригощаємо наших
студентів і гостей
найсмачнішими
турецькими
солодощами.

