ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
ВИКЛАДАЧІВ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ З
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА КОНОНОВА
4 травня 2006 р. в Інституті східних мов Київського національного лінгвістичного
університету (КНЛУ) відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів турецької мови, присвячений 100-річчю з дня народження академіка Андрія Миколайовича Кононова, що був організований кафедрою мов і цивілізацій Близького та
Середнього Сходу. Відкрив семінар проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків КНЛУ О.В.Кокойло, який звернувся до його учасників з вітальним
словом. З короткими привітанням також виступили директор Інституту східних мов
КНЛУ І.В.Срібняк та голова оргкомітету семінару, завідувач кафедри мов і цивілізацій
Близького та Середнього Сходу С.В.Сорокін.
На семінарі з доповідями виступило 13 викладачів з різних вищих навчальних закладів України. Семінар було розпочато доповіддю С.В.Сорокіна і Т.В.Куц (КНЛУ)
„Функціональність та комунікативність як основні методичні принципи побудови
процесу викладання турецької мови на першому курсі”. В роботі семінару також взяли
участь І.А.Логвиненко і Я.М.Демченко (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди) з доповіддю „Семантичні поля турецьких антропонімів”, Е.Х.Мініахметова (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) –
„Фразеологізми в турецькій мові”, Г.М.Терещенко (Київський університет „Східний
світ”) – „Проблема головних членів речення в турецькій мові”, Г.І.Шаглі (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) – „Методика викладання турецької мови
в закладах вищої освіти”.
Найчисельнішу участь в семінарі забезпечили Київський національний лінгвістичний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які
делегували на цей захід відповідно 4 і 5 осіб. Від КНЛУ, крім уже згадуваних науковців, також виступили: В.В.Пілик – „Суспільно-політична термінологічна лексика, її
місце на сторінках турецької газети в системі інших лексичних одиниць”,
С.В.Сорокін – „Фрейм теперішньої дії в концептуальній картині світу турецької та
української мов”, Н.В.Сіленко – „Реклама як вид маніпулятивної комунікації (на матеріалі турецької мови)”.
Від Київського національного університету виступили: В.М.Підвойний – „Пріоритетні напрями розвитку української лінгвістичної тюркології”, І.Л.Покровська –
„Критерії класифікації фразеологізмів у працях турецьких лінгвістів”, І.В.Прушковська – „З досвіду викладання турецької мови у вищому навчальному закладі”, Г.В.Рог –
„До питання використання відеоматеріалів у методиці викладання турецької мови”,
К.О.Телешун – „Специфіка викладання предмета «Практика перекладу турецької мови» на початкових курсах в ВНЗ”.
Під час підсумкового засідання учасники семінару висловилися за продовження
практики організації аналогічних семінарів та запропонували провести науковопрактичну конференцію з актуальних проблем викладання турецької мови у вищих
навчальних закладах України. Була також висловлена пропозиція розширити географію її можливих учасників, залучивши до її роботи викладачів турецької мови з інших
країн, у т.ч. й з Туреччини. Учасники семінару наголосили на необхідності встановлення партнерських контактів з турецькими університетами та схвально поставилися
до зусиль КНЛУ із налагодження зв’язків з Університетом Хаджеттепе (Анкара, Туреччина). Присутні на підсумковому засіданні семінару одностайно відзначили плідність
зусиль ректорату КНЛУ із розвитку тюркології в Україні.
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